РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-11900
Гр. София, 01.10.2018 г.
Днес, 28 септември 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта, на
което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов;
5. Николай Райчев.
На заседанието присъства г-жа Теодора Цингилева – с.д. директор на дирекция „ЛКД”
в Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД
І. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с изх. № 1486 от
27.09.2018 г.)
ІІ. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната.
1. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-11625 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10342 от 03.09.2018 г.)
III. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени лицензи по
чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“ LTD, гр. София (предложение с изх. № 000030-11471 от 25.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10303 от 29.08.2018 г.)
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
2.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“ LTD, гр. София (предложение с изх. № 000030-11469 от 25.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10263 от 29.08.2018 г.)
IV. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11558 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11188 от 20.09.2018 г.)

1.2. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11570 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11202 от 20.09.2018 г.)
1.3. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-11589
от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10800 от 18.09.2018 г.)
1.4. „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11473 от
25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10801 от 18.09.2018 г.)
1.5. „МАКРА - Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11698 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11243 от 21.09.2018 г.)
1.6. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-11697 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11323 от 21.09.2018 г.)
1.7. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11681 от 27.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11632 от 26.09.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-11472
от 25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10382 от 05.09.2018 г.)
2.2. „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11214 от
20.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10681 от 13.09.2018 г.)
2.3. „МЕГАШАНС ГРУП – ИСПЕРИХ“ ООД, гр. Исперих (предложение с изх. № 00003011377 от 25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10761 от 17.09.2018 г.)
2.4. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11552 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-10802 от 18.09.2018 г.)
2.5. „НОВА АЛМ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11379 от 25.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10804 от 18.09.2018 г.)
2.6. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11380 от 25.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-10805 от 18.09.2018 г.)
2.7. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-11378 от 25.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-10806 от 18.09.2018 г.)
2.8. „ФАВОРИТ“ ЕООД, гр. Смолян (предложение с изх. № 000030-11575 от 26.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10827 от 18.09.2018 г.)
2.9. „САПФИР БГ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-11624 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10834 от 18.09.2018 г.)
2.10. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-11331 от 25.09.2018 г. по искане
с вх. № 000030-11114 от 19.09.2018 г.)
2.11. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-11574 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11119 от 19.09.2018 г.)
2.12. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-11573 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11120 от 19.09.2018 г.)
2.13. „ГЕЙМС 2012 ЕООД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11559 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11187 от 20.09.2018 г.)
2.14. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11580 от 26.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11199 от 20.09.2018 г.)
2.15. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11579 от 26.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11200 от 20.09.2018 г.)
2.16. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11581 от 26.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11201 от 20.09.2018 г.)
2.17. ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11571 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11229 от 21.09.2018 г.)
2.18. „ВАЛ-СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-11572 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11230 от 21.09.2018 г.)
2.19. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-11576 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11231 от 21.09.2018 г.)
2.20. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-11577 от 26.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11232 от 21.09.2018 г.)
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2.21. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11703 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11173 от 20.09.2018 г.)
2.22. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11700 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11234 от 21.09.2018 г.)
2.23. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11699 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11235 от 21.09.2018 г.)
2.24. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11553 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11291 от 21.09.2018 г.)
2.25. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 00003011564 от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11295 от 21.09.2018 г.)
2.26. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11701
от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11316 от 21.09.2018 г.)
2.27. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-11630 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11327от 21.09.2018 г.)
2.28. „ЗИТА ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11621 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11381 от 25.09.2018 г.)
2.29. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11622 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11383 от 25.09.2018 г.)
2.30. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11675 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11385 от 25.09.2018 г.)
2.31. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11655 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11386 от 25.09.2018 г.)
2.32. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11702 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11388 от 25.09.2018 г.)
2.33. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11623 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11390 от 25.09.2018 г.)
2.34. „ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11648 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11456 от 25.09.2018 г.)
2.35. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11620 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11457 от 25.09.2018 г.)
2.36. „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11680 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11476 от 25.09.2018 г.)
2.37. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11653 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11495 от 25.09.2018 г.)
2.38. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11657 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11497 от 25.09.2018 г.)
2.39. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ “ АД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11673 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11586 от 26.09.2018 г.)
2.40. „КАЗИНО ЕМ ДЖИ ЕМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11687 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11609 от 26.09.2018 г.)
2.41. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11672 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11617 от 26.09.2018 г.)
2.42. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11684 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11616 от 26.09.2018 г.)
2.43. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11674 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11618 от 26.09.2018 г.)
2.44. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11682 от 27.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11661 от 27.09.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11651 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11500 от 25.09.2018 г.)
3.2. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11554 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11321 от 21.09.2018 г.)
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11649 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11503 от 25.09.2018 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11650 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11502 от 25.09.2018 г.)
V. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от организаторите на
хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11376 от
25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10763 от 17.09.2018 г.)
1.2. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтан (предложение с изх. № 000030-11329 от 25.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10837 от 19.09.2018 г.)
1.3. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11556 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11288 от 21.09.2018 г.)
1.4. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11685 от 27.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11289 от 21.09.2018 г.)
1.5. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11557 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11290 от 21.09.2018 г.)
1.6. ЕТ „ЕКЗОТИКА – 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг (предложение с изх. № 00003011656 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11296 от 21.09.2018 г.)
1.7. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11654 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11496 от 25.09.2018 г.)
2. За тото и лото игри:
2.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-11709 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11665 от 27.09.2018 г.)
3. За тото и лото игри (онлайн):
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-11708 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11664 от 27.09.2018 г.)
VI. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЕРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх № 00003011688 от 27.09.2018 г.)
VII. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-11190 от 20.09.2018 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-11555 от 26.09.2018 г.
3. Докладна записка с изх. № 000030-11658 от 27.09.2018 г.
4. Докладна записка с изх. № 000030-11659 от 27.09.2018 г.
5. Докладна записка с изх. № 000030-11676 от 27.09.2018 г.
6. Докладна записка с изх. № 000030-11677 от 27.09.2018 г.
7. Докладна записка с изх. № 000030-11678 от 27.09.2018 г.
8. Докладна записка с изх. № 000030-11679 от 27.09.2018 г.
9. Докладна записка с изх. № 000030-11686 от 27.09.2018 г.
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VIII. Разни.
Приложено Ви изпращам копия от предложенията по раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V,
VІ,VІІ и VІІI от дневния ред.
Приложение: съгласно текста.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на Държавната комисия по
хазарта могат да присъстват заинтересованите страни.
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. № 1486 от 27.09.2018 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.lavadome.com/
https://www.casinocromwell.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
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по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на хазартни игри без
съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.lavadome.com/
https://www.casinocromwell.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната:
На 03.09.2018 г. с вх. № 000030-10342 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков,
ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Magenta Multigame

1.

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2732 от 30.08.2018 г.
International Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В./IGT EMEA B.V.) № 00003014625/19.12.2017 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ ” ЕООД/
№ И-1742/30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

2204248

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. GOLDEN GECKO;
2. SCARAB;
3. DRAGONSPHERE;
4. SOLAR DISC;
5. It’s Magic: LILY;
6. It’s Magic: AMBER;
7. Mystery Fruits;
8. Brilliant Stars;
9. Golden Egypt;
10. Mystical Mermaid;
11. I Love Fruits;
12. Brilliant Fruits;
13. ICY Wilds;
14. King of Macedonia;
15. Majestic Gorilla;
16. Temple of Fire;
17. Lucky Larry’s Lobstermania 3;
18. Guardian of the Rose;
19. Elephant King;
20. Golden Eagle;
21. Mistress of Egypt;
22. Cleopatra;
23. Crystal Riches;
24. Ocean Magic.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“ LTD, гр. София (предложение с изх. № 000030-11471 от
25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10303 от 29.08.2018 г.)
На 29.08.2018 г. с вх. № 000030-10303, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ПОЛКО ЛИМИТИД (POLCO
LIMITED), Малта, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на предложението и с оглед
необходимостта до изясняване на обстоятелствата по преписката на основание чл. 25, ал. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане за продължаване срокът на действие на
издадения лиценз на ПОЛКО ЛИМИТИД (POLCO LIMITED), Малта, със седалище и
адрес на управление: Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851,
Малта (Betfair, Triq II-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta),
представлявано от Джеймс Палмиер, Джеф Пауър, Лий Дюрик и Даниъл Тейлър –
директори, само двама по двама, за организиране на хазартни игри онлайн в игрално
казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
2.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“ LTD, гр. София (предложение с изх. № 000030-11469 от
25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10263 от 29.08.2018 г.)
На 29.08.2018 г. с вх. № 000030-10263, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ПОЛКО ЛИМИТИД (POLCO
LIMITED), Малта, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на предложението и с оглед
необходимостта до изясняване на обстоятелствата по преписката на основание чл. 25, ал. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане за продължаване срокът на действие на
издадения лиценз на ПОЛКО ЛИМИТИД (POLCO LIMITED), Малта, със седалище и
адрес на управление: Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851,
Малта (Betfair, Triq II-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta),
представлявано от Джеймс Палмиер, Джеф Пауър, Лий Дюрик и Даниъл Тейлър –
директори, само двама по двама, за организиране на хазартни игри онлайн със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11558 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11188 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № № 000030-11188 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД,
гр. София, за намаляване с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за намаляване с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11570 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11202 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11202 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33,
интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова –
управител за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003011589 от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10800 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10800 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 15 /петнадесет/, намаление с 6 /шест/ игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Мустафа Ятмаз –
изпълнителен директор – самостоятелно, за подмяна на 15 /петнадесет/ и намаление с 6 /шест/
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 1, казино „Нимфес Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11473
от 25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10801 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за намаление с 12 /дванадесет/ броя на игралните маси, намаление с
15 /петнадесет/ броя на игралните автомати и и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за намаление с 12 /дванадесет/
броя на игралните маси, намаление с 15 /петнадесет/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „МАКРА - Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11698 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11243 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11243 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 3 /три/ и намаление с 1 /един/ игрален автомат 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” 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 3 /три/ и намаление с 1 /един/ игрален автомат в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-11697
от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11323 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11323, 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”
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ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ игрални маси, с 30 /тридесет/ игрални автомати
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 на „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 52, ЕИК: 204730828,
представлявано от Хамит Нежат Джанътез само заедно с Росен Йорданов Киришев или
Хамит Нежат Джанътез само заедно с Курти Георгиев Куртев или Бурхан Генч само заедно с
Росен Йорданов Киришев или Бурхан Генч само заедно с Курти Георгиев Куртев –
управители, за увеличение с 4 /четири/ игрални маси и с 30 /тридесет/ игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11681 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11632 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11632, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД,
гр. София за увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КОРОНА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златен
рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 204820371, представлявано от Гергана Здравкова Георгиева, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Камчия”, № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.8. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 00003011701 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11316 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за намаление с 16 /шестнадесет/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”,
хотел „ Палас-Марина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Георги Георгиев
Колев, за намаление с 16 /шестнадесет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ ПаласМарина Диневи”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 00003011472 от 25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10382 от 05.09.2018 г.)
На 05.09.2018 г. с вх. № 000030-10382 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ”
ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати, намаление с
3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“,
№ 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Братя Жекови” № 86, вх. Г, ет. 2, ап. 82, ЕИК: 204688628, представлявано от Янка
Петрова Лазарова – управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати,
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Спартак“, № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД, гр. Стара
Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11214 от
20.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10681 от 13.09.2018 г.)
На 13.09.2018 г. с вх. № 000030-10681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните места от игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Тодор Александров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел
Борисов Симеонов - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните места от
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Тодор
Александров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „МЕГАШАНС ГРУП – ИСПЕРИХ“ ООД, гр. Исперих (предложение с изх. №
000030-11377 от 25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10761 от 17.09.2018 г.)
На 17.09.2018 г. с вх. № 000030-10761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУПИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, ул. „Здравец“ № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК: 200134535, представлявано от Дамян
Василев Милев – управител и Ивайло Цанков Методиев – управител, за подмяна на 2 /два/
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броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна,
ул. „Здравец“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11552 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10802 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко”, № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя и
намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Крали Марко” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „НОВА АЛМ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11379 от 25.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-10804 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11380 от 25.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10805 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10805, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК:200782311, представлявано от Радостин Кирилов Кирилов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-11378 от 25.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-10806 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10806 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие за
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Струма“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
общ. Поморие, обл. Бургас, ж. к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител, за намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Струма“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ФАВОРИТ“ ЕООД, гр. Смолян (предложение с изх. № 000030-11575 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-10827 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. Ломско шосе № 19 Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна
на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област,
ул. Ломско шосе № 19 Д.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „САПФИР БГ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-11624 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10834 от 18.09.2018 г.)
На 18.09.2018 г. с вх. № 000030-10834, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САПФИР БГ” ЕООД,
гр. Свиленград, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати, с 10 /десет/ броя на
игралните места, подмяна на 37 /тридесет и седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Страшимир Дочков“ № 49-51.
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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „САПФИР БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Александър Стамболийски” № 23, ЕИК:204063530, представлявано от Златан Петров
Вангелов - управител, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати, с 10 /десет/ броя на
игралните места и подмяна на 37 /тридесет и седем/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Страшимир Дочков“ № 49-51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САПФИР БГ“ ЕООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-11331 от 25.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11114 от 19.09.2018 г.)
На 19.09.2018 г. с вх. № 000030-11114, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен,
за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев”, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „БЕФ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50, вх. Б,
ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано заедно и поотделно от Руси Димитров Грънчев и
Стефан Иванов Павлов – управители, за увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 112, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-11574 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11119 от 19.09.2018 г.)
На 19.09.2018 г. с вх. № 000030-11119, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и с 3 /три/ броя на игралните
места в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Отец Паисий”, бл. 98,
вх. А, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 113582181, представлявано от Румен Стефанов Симов – управител, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и с 3 /три/ броя на игралните места в игрална
зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-11573 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11120 от 19.09.2018 г.)
На 19.09.2018 г. с вх. № 000030-11120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати, с 8 /осем/ броя на игралните
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Перник, район „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Отец
Паисий”, бл. 98, вх. А, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 113582181, представлявано от Румен Стефанов
Симов – управител, за увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати и с 8 /осем/ броя
на игралните места в игрална зала с адрес: гр. Перник, район „Изток”,
ул. „Благой Гебрев” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11559 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11187 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11187 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
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игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Костенски водопад” № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
ГЕЙМС 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“,
бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11580 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11199 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11199 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 автомати и намаление с 1 /един/ брой на игралните
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете 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, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе”
№ 151.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11579 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11200 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11200 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,
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за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за 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, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 25.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11581 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11201 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11201 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 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 „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, за подмяна на 3 /три броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.17. ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11571 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11229 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11229, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МОТ 07–Димитър
Кръстев”, гр. Бургас, за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати, с 10 /десет/ броя
на игралните места, подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Индустриална“ № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на ЕТ „МОТ 07–Димитър Кръстев”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж. к. „Лазур”, бл. 153, ЕИК: 205001396, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев,
за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати, с 10 /десет/ броя на игралните места
и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас,
ул. „Индустриална“ № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МОТ 07–Димитър Кръстев”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „ВАЛ-СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-11572 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11230 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11230 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово,
ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери
Петров Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.19. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-11576 от 26.09.2018
г. по искане с вх. № 000030-11231 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11231, 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 автомати в игрална зала с адрес:
гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Пирин планина“ № 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, ул.
„Пирин планина“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-11577 от 26.09.2018 г.
по искане с вх. № 000030-11232 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11232 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 7 /седем/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш,
обл. Велико Търново, ул. „Търговска“ № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш,
обл. Велико Търново, ул. „Търговска“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.21. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11703 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11173 от 20.09.2018 г.)
На 20.09.2018 г. с вх. № 000030-11173 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаляване с 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. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11700 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11234 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11234, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.23. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11699 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11235 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11235 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
обл. Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
обл. Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11553 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11291 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни
връх“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. №
000030-11564 от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11295 от 21.09.2018 г.)
2.26. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-11630 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11327 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за намаление с 60 /шестдесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет Тан
и Вели Джем Йозкютюк, за намаление с 60 /шестдесет/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ЗИТА ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11621 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11381 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11381 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ООД, гр. Бургас
за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
обл. Бургас, ул. „Яни Попов“ № 5, хотел „Вила Лист“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ЗИТА ПАРТНЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево“,
ул. „Свобода“ № 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова–
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управител, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Яни Попов“ № 5, хотел „Вила Лист“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003011622 от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11383 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11383 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ“, гр. Бургас, за намаление на 2 /два/ броя в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 9, вх. 4, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представлявано от Жечо Иванов Маринов, за намаление на 2 /два/ броя в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 9, вх. 4, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003011675 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11385 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11385, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за намаление на 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“
№ 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за намаление на 7 /седем/ броя игрални автомата с 12
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/дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас,
ул. „Александровска“ № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003011655 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11386 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11386 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ” гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“, № 12А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представляван от Жечо Иванов Маринов - /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/
броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“, № 12А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003011702 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11388 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11388 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ” гр. Бургас, за намаление с 8 /осем/ броя на игралните автомати, с 8 /осем/ броя
на игралните места, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – IV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
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кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представлявано от Жечо Иванов
Маринов за намаление с 8 /осем/ броя на игралните автомати, с 8 /осем/ броя на игралните
места и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг
– Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – IV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003011623 от 26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11390 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11390 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ“, гр. Бургас за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати, с 10 /десет/
броя на игралните места, подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – I, кв. 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представлявано от Жечо Иванов Маринов, за намаление с 10 /десет/ броя на игралните
автомати, с 10 /десет/ броя на игралните места и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати
за игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас,
УПИ – I, кв. 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11648 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11456 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11456, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11620 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11457 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11457 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, р-н „Център“, бул.
„Димитър Благоев“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТОТАЛ КЪМПАНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, обл. Хасково, р-н „Център“, бул. „Димитър Благоев“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11680
от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11476 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № № 000030-11476, 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 намаление с 40 /четиридесет/ броя игрални автомата с
47 /четиридесет и седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „3-ти март“, № 17.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете 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, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от
Радина Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за намаление с 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“, № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11653 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11495 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11495, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11657 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11497 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11497 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
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игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и намаление с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и намаление с 4 /четири/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Александър Пушкин” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“ АД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-11673 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11586 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11586 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. „КАЗИНО ЕМ ДЖИ ЕМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11687 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11609 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕМ ДЖИ ЕМ” ЕООД,
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гр. София, за намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток“, УПИ II, кв. 23 (идентификатор 51500.505.173.2).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕМ ДЖИ ЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“,
бул. „Стоил Слатински” № 3, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 204903835, представлявано от Иван Пламенов
Ангелов – управител, за намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток“, УПИ II, кв. 23 (идентификатор
51500.505.173.2).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 00003011672 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11617 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11617 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати, с 1 /един/ брой на
игралните места и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, МОЛ „Варна“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
общ. Столична, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно
от Руди Христов Баков и Силвия Цветанова Дончева, за намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати, с 1 /един/ брой на игралните места и подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186,
МОЛ „Варна“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.41. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 00003011684 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11616 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места, и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6
/шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места, и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11674 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11618 от 26.09.2018 г.)
На 26.09.2018 г. с вх. № 000030-11618 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340”, № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Мария Георгиева Джингарова - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, ул. „340”, № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11682 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11661 от 27.09.2018 г.)
На 27.09.2018 г. с вх. № 000030-11661, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за 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
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски – Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11651 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11500 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11500 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в увеличаване с
3 /три/ и намаляване с 2 /два/ 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж. к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
2. гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 1 Б.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 48;
2. гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „Юрий Гагарин“ № 1 А;
3. с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Търговска“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11554 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11321 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на 9 /девет/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както
следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник“, кв. 8, зона А, позиция
№1
гр. София, общ. Столична, обл. София,
ПИ с идентификатор 68134.4081.372, кв. 5,
м. бул. „Цариградско шосе“ 7-ми километър
гр. София, общ. Столична, обл. София,
на ъгъла на бул. „Янко Сакъзов“ и
ул. „Васил Априлов“, позиция 8, СО р-н
„Оборище“
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,
спирка № 306 на МГТ на ул. „Солунска“ –
срещу Аптеката, посока запад-изток
гр. София, общ. Столична, обл. София,
бул. „Св. Климент Охридски“, № 15
гр. София, общ. Столична, обл. София,
бул. „Никола Й. Вапцаров“, № 49
гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,
обл. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“,
южен тротоар, до предечката с ул. „Майор
Кавалджиев“
гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас,
кв. „Сарафово“, АС Център, позиция № 1
гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
обл. Велико Търново, ул. „Ниш“,
идентификатор 10447.503.99

НОВ АДРЕС
гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия,
обл. Плевен, УПИ V-1004, кв. 19
гр. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Дамян
Груев“ – до кръстовището с бул. „Христо Ботев“
гр. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Лазар
Михайлов“, № 57
гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен, ПИ
43236.401.1462, парцел XIV, кв. 36
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,
кв. Коматево, ул. „Коматевско шосе“, северно от УПИ
XI-534.1, кв. 29
гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София, УПИ XVII1764, кв. 107б
с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Отец
Паисий“, № 5
с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград,
ул. „Демокрация“, № 33 А
гр. Сливница, общ. Сливници, обл. София област,
ул. „Паисий Хилендарски“, № 44

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11649 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11503 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11503 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 увеличение с 3 /три/ броя и намаляване с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за 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. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
2. гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 1 Б.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 48;
2. гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „Юрий Гагарин“ № 1 А;
3. с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Търговска“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-11650 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11502 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11502, 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 увеличение с 3 /три/ броя и намаляване с 2 /два/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху 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. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
2. гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 1 Б.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 48;
2. гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „Юрий Гагарин“ № 1 А;
3. с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Търговска“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11376 от
25.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-10763 от 17.09.2018 г.)
На 17.09.2018 г. с вх. № 000030-10763, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано заедно и поотделно
от Виолета Атанасова Асенова и Даниел Христов Димитров - управители, за увеличение с 1
/един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.2. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтан (предложение с изх. № 000030-11329 от 25.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10837 от 19.09.2018 г.)
На 19.09.2018 г. с вх. № 000030-10837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска“ № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ДЕБИТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг”
№ 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова – управител и
Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, в игрална зала с адрес:
гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска“ № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11556 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11288 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11288 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД,
гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, област Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2,
ЕИК: 121647166, представлявано заедно от Светлана Ганчева Милева и Добромир Димитров
Стоянов – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.4. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11685 от
27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11289 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11289 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД,
гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат-партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, област Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2,
ЕИК: 121647166, представлявано заедно от Светлана Ганчева Милева и Добромир Димитров
Стоянов – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат-партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-11557 от
26.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11290 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11290 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” №
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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, област Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2,
ЕИК: 121647166, представлявано заедно от Светлана Ганчева Милева и Добромир Димитров
Стоянов – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф”
№ 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. ЕТ „ЕКЗОТИКА – 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг (предложение с изх. №
000030-11656 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11296 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА – 2 - БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище,
ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг,
ул. „Волга” № 103, вх. В, ет.2, ап. 36, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/ за намаление с 1 /един/ брой джакпот система в игрална
зала с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА–2 -БИСЕР АНДРЕЕВ”,
гр. Омуртаг, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-11654 от 27.09.2018 г. по
искане с вх. № 000030-11496 от 25.09.2018 г.)
На 25.09.2018 г. с вх. № 000030-11496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано
заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов Ирибозов, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За тото и лото игри:
2.1 „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с
изх. № 000030-11709 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11665 от 27.09.2018 г.)
На 27.09.2018 г. с вх. № 000030-11665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”/по Удостоверение за издаден лиценз №
000030-9876/07.08.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6
от 49”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри (онлайн):
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-11708 от 27.09.2018 г. по искане с вх. № 000030-11664 от 27.09.2018 г.)
На 27.09.2018 г. с вх. № 000030-11664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”/по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-4164/07.04.2016 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 2- 6 от 49”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел шести. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЕРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх № 00003011688 от 27.09.2018 г.)
На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) по свой почин поправя допуснати в решения очевидни фактически грешки.
Установи се, че е допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№ 5834/11.05.2018 г., с което е приложена принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на лиценз, издаден на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България № 61, бл. 5.
В разпоредителната част на решението е допусната грешка в изписването на субекта и
седалището и адреса на управление, както и номера и датата на Удостоверението за издаден
лиценз, съответно адреса на игралната зала:
„Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2588/16.03.2018 г. на „ММ-ПЛЮС“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І“ № 42, офис
20, ЕИК: 115600991, представлявано от НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ – управител, за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Белово, обл. Пазарджик,
ул. „Освобождение“ № 60.“
Вярното изписване е:
„Удостоверение за издаден лиценз № 000030-13123 от 16.11.2017 г. на „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от Валери Младенов Чаушев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.“
На основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната комисия по хазарта,
РЕШИ:
Поправя очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030-5834/11.05.2018 г.,
като се изпише: „Удостоверение за издаден лиценз № 000030-13123 от 16.11.2017 г. на
„БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. „Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от
Валери Младенов Чаушев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.“
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седем. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-11190 от 20.09.2018 г.
На 06.08.2018 г. с вх. № 000030-9863, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК БЕТ“ ООД, за
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издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино на интернет
страница: www.magicbet.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 000030-10087
от 17.08.2018 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 18.09.2018 г. с писмo вх. № 000030-10803, искателят моли за удължаване на срока
за предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ,
с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на необходимите
документи, като мотива е: „спиране работата на ТРРЮЛНЦ“.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с вх. № 000030-9863 от 06.08.2018 г. от „МЕДЖИК БЕТ“ ООД за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино на интернет
страница: www.magicbet.bg.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-11555 от 26.09.2018 г.
На 07.09.2018 г. с вх. № 000030-10457 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/
броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”, № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане от „КАЗИНО
ДИАМАНТ“ ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/
броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”, № 11,
възникна особена фактическа и правна сложност за разглеждане на представените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-10457 от 07.09.2018 г. от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД за подмяна на
18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”, № 11.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка с изх. № 000030-11658 от 27.09.2018 г.
На 17.08.2018 г. с вх. № 000030-10069, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ“ ЕООД, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област
Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6 А.
С вх. № 000030-11487/25.09.2018 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
На основание чл. 56, ал. 1 от АПК Държавната комисия по хазарта,
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
№ 000030-10069 от 17.08.2018 г. от „ПЕЛТ“ ЕООД, 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. Пещера, област Пазарджик, ул. „Георги
Кьосеиванов“ № 6 А.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка с изх. № 000030-11659 от 27.09.2018 г.
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11314, 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 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/
броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „3-ти март”, № 17.
С вх. № 000030-11475/25.09.2018 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
На основание чл. 56, ал. 1 от АПК Държавната комисия по хазарта,
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
№ 000030-11314 от 21.09.2018 г. от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” АД, гр. София, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „3-ти март”, № 17.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка с изх. № 000030-11676 от 27.09.2018 г.
На 11.09.2018 г. с вх. № 000030-10580, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София, р-н Възраждане,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № 0000309360/26.07.2018 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за
извършване на промени в издаден лиценз № 9360/26.07.2018 г. в игрална зала с адрес гр.
София, р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35, възникна особена фактическа и
правна сложност при разглеждане на подадените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-10580 от 11.09.2018 г. от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за извършване
на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София, р-н Възраждане,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. Докладна записка с изх. № 000030-11677 от 27.09.2018 г.
На 11.09.2018 г. с вх. № 000030-10578, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. Добрич, р-н Център,
ул. „Независимост“ № 2, х-л „Добруджа“.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № 00003011356/25.09.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за извършване
на промени в издаден лиценз № 11356/25.09.2018 г. в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
р-н Център, ул. „Независимост“ № 2, х-л „Добруджа“, възникна особена фактическа и правна
сложност при разглеждане на подадените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-10578 от 11.09.2018 г. от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. Добрич,
р-н Център, ул. „Независимост“ № 2, х-л „Добруджа“.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. Докладна записка с изх. № 000030-11678 от 27.09.2018 г.
На 11.09.2018 г. с вх. № 000030-10579, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София, р-н Люлин,
ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда 21.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № 00003011343/25.09.2018 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за извършване
на промени в издаден лиценз № 11343/25.09.2018 г. в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Люлин, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда 21, възникна особена фактическа и
правна сложност при разглеждане на подадените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-10579 от 11.09.2018 г. от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Люлин, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда 21.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8. Докладна записка с изх. № 000030-11679 от 27.09.2018 г.
На 11.09.2018 г. с вх. № 000030-10577, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София, р-н Красно село,
бул. „Македония“ № 2-4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № 0000309417/26.07.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за извършване
на промени в издаден лиценз № 000030-9417/26.07.2018 г. в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Красно село, бул. „Македония“ № 2-4, възникна особена фактическа и правна сложност
при разглеждане на подадените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-10577 от 11.09.2018 г. от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за
извършване на промени в издаден лиценз за игрална зала с адрес: гр. София, р-н Красно
село, бул. „Македония“ № 2-4.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
9. Докладна записка с изх. № 000030-11686 от 27.09.2018 г.
На 18.06.2018 г. с вх. № 000030-7617, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ХИЛСАЙД (Ню Медия
Малта) Пи Ел Си, Малта, за промяна на съдружник с квалифицирано участие по смисъла на §
1, т. 18 от допълнителната разпоредба на ЗХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане от ХИЛСАЙД
(Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта, за промяна на съдружник с квалифицирано участие по
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смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба на ЗХ, възникна особена фактическа и
правна сложност за разглеждане на представените документи.
Във връзка с горните обстоятелства и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта,
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за проверка и проучване по писмено
искане с № 000030-7617 от 18.06.2018 г. от ХИЛСАЙД (Ню Медия Малта) Пи Ел Си,
Малта, за промяна на съдружник с квалифицирано участие по смисъла на § 1, т. 18 от
допълнителната разпоредба на ЗХ.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
10. Разглеждане на Докладна записка с изх. № 1451/18.09.2018 г., относно прилагането
на чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта и осъществяване на правомощията на Държавната
комисия по хазарта съгласно чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта прие на сведение
докладна записка с изх. № 1451/18.09.2018 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Приложено Ви изпращам копия от предложенията по раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V,
VІ,VІІ и VІІI от дневния ред.
Приложение: съгласно текста.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на Държавната комисия по
хазарта могат да присъстват заинтересованите страни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
Секретар-протоколчик:
/Моника Георгиева/
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