РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-13348
Гр. София, 29.10.2018 г.
Днес, 26 октомври 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта,
на което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов.
На заседанието присъства г-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:
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. № 1913 от 25.10.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната.
1. „БУЛГЕЙМС ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13043 от 24.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12406 от 16.10.2018 г.)
2. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13189 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13061 от 24.10.2018 г.)
3. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13228 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12830 от 22.10.2018 г.)
4. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13232 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12831 от 22.10.2018 г.)
5. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13231 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12832 от 22.10.2018 г.)
6. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13230 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12833 от 22.10.2018 г.)
7. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13229 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12835 от 22.10.2018 г.)
Раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13011 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12413 от 16.10.2018 г.)

Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-13187 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12620от 16.10.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден лиценз
преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-13156 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13056 от 24.10.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.2. „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003013150 от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-11856 от 28.09.2018 г.)
1.3. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13186 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-10064 от 17.08.2018 г.)
1.4. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13185 от 25.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-11324 от 21.09.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13149 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12086 от 09.10.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12922
от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12368 от 15.10.2018 г.)
1.2. „МАКРА - Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13225 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13184 от 25.10.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“ АД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-13040 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12160 от 10.10.2018 г.)
2.2. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13118 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12173 от 10.10.2018 г.)
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12990 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12207 от 10.10.2018 г.)
2.4. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12991 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12208 от 10.10.2018 г.)
2.5. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13196 от 25.10.2018 г.
по искане с вх. № 000030-12223 от 11.10.2018 г.)
2.6. „ОКЕАН ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Аксаково (предложение с изх. № 000030-13041 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12270 от 12.10.2018 г.)
2.7. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13213 от 25.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12269 от 12.10.2018 г.)
2.8. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13045 от 24.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12271 от 12.10.2018 г.)
2.9. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13119 от 24.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12336 от 15.10.2018 г.)
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2.10. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13227 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12337 от 15.10.2018 г.)
2.11. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13120 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12338 от 15.10.2018 г.)
2.12. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-13044 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12333 от 15.10.2018 г.)
2.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-13226 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12335 от 15.10.2018 г.)
2.14. „СИНЕМА КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13121 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12409 от 16.10.2018 г.)
2.15. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13042 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12410 от 16.10.2018 г.)
2.16. „ДЕЯН 2010“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13224 от 25.10.2018 г.
по искане с вх. № 000030-12455 от 19.10.2018 г.)
2.17. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-12921 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12543 от 19.10.2018 г.)
2.18. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-12923 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12544 от 19.10.2018 г.)
2.19. „ГЛОБЪЛ ЛИНК“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12995 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12621 от 19.10.2018 г.)
2.20. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13012 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12788 от 19.10.2018 г.)
2.21. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13013 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12790 от 19.10.2018 г.)
2.22. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12932 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12791 от 19.10.2018 г.)
2.23. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12933 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12792 от 19.10.2018 г.)
2.24. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12960 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12793 от 19.10.2018 г.)
2.25. ЕТ „МОПС - СТАНКА АТАНАСОВА“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003012961 от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12794 от 19.10.2018 г.)
2.26. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13023 от 24.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12789 от 19.10.2018 г.)
2.27. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12999 от 23.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12839 от 22.10.2018 г.)
2.28. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-12959 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12817 от 22.10.2018 г.)
2.29. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-12957 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12819 от 22.10.2018 г.)
2.30. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13021 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12823 от 22.10.2018 г.)
2.31. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13020 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12824 от 22.10.2018 г.)
2.32. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13082 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12825 от 22.10.2018 г.)
2.33. „ПЛАНЕТ ТУР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13083 от 24.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12826 от 22.10.2018 г.)
2.34. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13162 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12827 от 22.10.2018 г.)
2.35. „ФИЛАДЕЛФИЯ“ ООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-12996 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12828 от 22.10.2018 г.)
2.36. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-12998 от 23.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12840 от 22.10.2018 г.)
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2.37. „ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13076 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12841 от 22.10.2018 г.)
2.38. „ФАН 04“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13111 от 24.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12885 от 23.10.2018 г.)
2.39. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13112 от 24.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12886 от 23.10.2018 г.)
2.40. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-13077
от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12910 от 23.10.2018 г.)
2.41. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13078 от 24.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12924 от 23.10.2018 г.)
2.42. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13079 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12925 от 23.10.2018 г.)
2.43. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13080 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12926 от 23.10.2018 г.)
2.44. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13192 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12984 от 23.10.2018 г.)
2.45. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13191 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12985 от 23.10.2018 г.)
2.46. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13190 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12987 от 23.10.2018 г.)
2.47. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13075 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12988 от 23.10.2018 г.)
2.48. „МИЛЕНИУМ-МВ“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-13073 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12989 от 23.10.2018 г.)
2.49. ЕТ „МОТ 07 – ДИМИТЪР КРЪСТЕВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003013157 от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13019 от 23.10.2018 г.)
2.50. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“, гр. София (предложение с изх. № 000030-13188 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13059 от 24.10.2018 г.)
2.51. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-13201 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13060 от 24.10.2018 г.)
2.52. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13197 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13071 от 24.10.2018 г.)
2.53. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13198 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13110 от 24.10.2018 г.)
2.54. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13200 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13116 от 24.10.2018 г.)
2.55. ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ (предложение с изх. № 000030-13199 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13113 от 24.10.2018 г.)
2.56. „ЛОТОС - 93“ ООД, гр. Стамболийски (предложение с изх. № 000030-13215 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13182 от 25.10.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13193 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13122 от 24.10.2018 г.)
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13194 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13123 от 24.10.2018 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13195 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13124 от 24.10.2018 г.)
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IX. 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. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-12958 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12822 от 22.10.2018 г.)
1.2. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13214 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13070 от 24.10.2018 г.)
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
2.1. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. №
000030-13074 от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12842 от 22.10.2018 г.)
X. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-13081/24.10.2018 г.
XI. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
(предложение с изх. № 1913 от 25.10.2018 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.nissicasino.com/
https://1xbet72.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,
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депозирани в сметките на играчите след което да закрият дейността си. Освен това,
компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да
манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер
и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради
факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна
комисия по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския
законодател, който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на
хазартни игри без съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.nissicasino.com/
https://1xbet72.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък
по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната:
1. „БУЛГЕЙМС ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13043 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12406 от 16.10.2018 г.)
На 16.10.2018 г. с вх. № 000030-12406 е подадено писмено заявление от
„БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД, гр. София за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Франсис дьо Пресансе № 13,
ет. 2, ЕИК: 831486782, представлявано от Петър Филипов Георгиев – управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

CashMaker 2

1.

Тип

AGS

Протокол от изпитване №

ИА-2739 от 15.10.2018 г.

Производител / номер на
удостоверение

„БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД

Заявител / номер на
удостоверение

„БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД /
№ 000030-8039/06.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

20180918-001

Година на производство

2018 г.

Вид на играта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

American Hot 20
5 Red Hot
20 Red Hot
Fusion 5
Fusion 10
Inferno Fire 5
Inferno Fire 10
Ramses Secrets.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13189 от 25.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-13061 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13061 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" № 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко
Цветанов Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както
следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Powerhouse of Games HD

1.

Тип, версия

LX.R.6.3.0

Протокол от изпитване №

180600193а от 12.09.2018 г.

Производител

adp Gauselmann GmbH

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

6141900006

Година на производство

2017 г.

Вид на играта

Видео слот 108 игри:
1.
Brilliant Sparkle;
2.
Jester’s Follies;
3.
Under the Rainbow;
4.
Septagem;
5.
Random Joker;
6.
Sevens Kraze!;
7.
Blazing Star;
8.
Pyramid of Power;
9.
Merkur Magnus;
10.
King’s Tower;
11.
Phoenix and Dragon;
12.
Golden Temptation;
13.
Coin of Gods;
14.
Velvet Lounge;
15.
Daring Darlings;
16.
Odin;
17.
Deep Sea Treasure;
18.
Diamond & Fruits;
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Double Triple Chance;
Treasure Bay Deluxe;
Amazing Mr Sevens 27;
Cash Impact;
Electric Burst;
Highway 81;
Roulette;
Pharao’s Riches;
Age of Machine;
Brynhild;
Golden Rocket;
Hocus Pocus Deluxe;
Illuminati;
Indian Soul;
Magic Mirror Deluxe II;
Treasure Up;
Jungle Aria;
Mighty & Frooty;
Queen’s Citadel;
SCI-DONIA;
Spirits of the East;
Lost Temple;
Ka-Boom;
Gemblitz;
Brilliant Sparkle 81;
Exo Team;
FireBurst;
Gems of the Night;
Pirates Arr Us!;
Frooty Temptation;
Super 7 Reels;
Egypt Sun;
77777;
Diamond & Gold;
Asian Challenge;
Zentaurus;
Tiara;
Multi Wild (Red);
Spirit of Nature;
Cash Line 27;
Criss Cross 64;
Diamond & Fruits 27;
Bahama Roulette;
Classic Roulette;
Blazing Sparkle;
Golden Mechanics;
Ultra 7 Wild;
Random Lines: Brilliant Sparkle;
Random Lines: City Lights;
Succubus Offer;
El Molinador;
Fabulanimals;
Win City;
Beat the Devil;
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

221b Baker Street;
Tortuga;
Erik;
Achilla;
Multi Fruits;
Gladiators;
Magic Monk Raspuin;
Eye of Horus;
77777 20;
77777 40;
Ancient Riches;
Convertus Aurum;
Dragull;
Electric Burst 20;
Fishin’Frenzy;
Forbidden Princess;
Fruitinator;
Ghost Slider;
Jokernator;
Multi Fruits 20;
Multi Fruits 40;
Multi Wild Deluxe (Red);
Pyramids Deluxe;
Random Joker Supreme;
Secret Area 81;
Sevens Kraze 2!;
Sindbad;
Spirit of Asia 10;
Spirit of Asia 50;
Spirit of the South;
Super 7 Reels Wild;
Tiara 20;
Tiara 40;
Totem Chief;
Triple Flame;
Wild Supreme.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13228 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12830 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12830 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
10

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Da Vinci’s Treasure

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL105LC401 от 30.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

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

Онлайн залагания:

1. Da Vinci’s Treasure.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13232 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12831 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12831 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
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1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Leprechaun Song

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL105LC401 от 24.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

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

Онлайн залагания:

1. Leprechaun Song.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13231 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12832 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12832 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Jade Butterfly

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL105LC401 от 15.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта
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Заявител / номер на
удостоверение
Онлайн залагания:

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13230 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12833 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12833 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Madame Destiny

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL105LC401 от 30.07.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

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

Онлайн залагания:

1. Madame Destiny.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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7. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13229 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12835 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12835 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Peking Luck

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL105LC401 от 23.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

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

Онлайн залагания:

1. Peking Luck.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13011
от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12413 от 16.10.2018 г.)
На 16.10.2018 г. с вх. № 000030-12413, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО“ АД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
“ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел Андонов Ирибозов –
изпълнителни директори.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-13187 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12620 от 16.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12620, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС”
АД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 1- 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Драган Цанков № 4, ЕИК: 160103970, представлявано от Мустафа Ятмаз –
изпълнителен директор, за промяна в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-13156 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13056 от 24.10.2018 г.)
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На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13056, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ-Милен Тотев“, гр. Бургас,
за прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ж.к. Славейков, кв. 36,
между бл. 21 и бл. 65, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-9883 от 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. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9883
от 07.08.2018 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, област Бургас, ж.к. Славейков, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65, издадено на
ЕТ „БАИ-Милен Тотев“, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представлявано от Милен Генов Тотев –
физическо лице - търговец, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта Комисията определя г-н Васил
Панов да наблюдава проверката и проучването по подадени искания за издаване на
лицензи организиране на хазартни игри.
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. №
000030-13150 от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-11856 от 28.09.2018 г.)
На 28.09.2018 г. с вх. № 000030-11856, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИ ЕС АЙ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград,
област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Свиленград, Област Хасково, бул. „Панайот Хитов” № 2,
ЕИК: 205201952, представлявано заедно и поотделно от Иван Николов Дашев, Станислав
Николов Дашев и Костадин Павлинов Паришев - управители, за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
II.
Да
бъдат
утвърдени
представените
от
„ПИ
ЕС
АЙ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13186 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-10064 от 17.08.2018 г.)
На 17.08.2018 г. с вх. № 000030-10064, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД ,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 18, вх. А,
партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
Членовете на ДКХ пристъпиха към разглеждане на внесеното писмено искане.
Поради необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането и на основание
чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде отложено разглеждането на искане за издаване на лиценз на „КАЗИНО
САЛОН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2 А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“№ 18, вх. А, партерен
етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13185 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-11324 от 21.09.2018 г.)
На 21.09.2018 г. с вх. № 000030-11324, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
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София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Данаил Попов“ № 11.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13149 от 25.10.2018 г.
по искане с вх. № 000030-12086 от 09.10.2018 г.)
На 09.10.2018 г. с вх. № 000030-12086, в съответствие с чл. 32, във връзка
с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ДРИЙМ БЕТ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Банско,
обл. Благоевград, ул. „Васил Кънчов“ № 10-16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде издаден лиценз на „ДРИЙМ БЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина“, ж. к. „Яворов“, бл. 49, вх. А, ап. 1,
ЕИК: 205126243, представлявано заедно от Нина Динева Барчинкова и Невена Щерионова
Алексиева – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Васил
Кънчов“ № 10-16.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДРИЙМ БЕТ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003012922 от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12368 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12368, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14 Март”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова – изпълнителен директор, за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати
в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14 Март”, казино
„CASINO PEGASUS”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2. „МАКРА - Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13225 от 25.10.2018 г.
по искане с вх. № 000030-13184 от 25.10.2018 г.)
На 25.10.2018 г. с вх. № 000030-13184 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 2 /два/ броя на игралните автомати 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
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
пл. „Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов
- управител, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“ АД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-13040 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12160 от 10.10.2018 г.)
На 10.10.2018 г. с вх. № № 000030-12160 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 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас 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 подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13118 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12173 от 10.10.2018 г.)
На 10.10.2018 г. с вх. № 000030-12173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов”, № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов”, № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12990 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12207 от 10.10.2018 г.)
На 10.10.2018 г. с вх. № 000030-12207, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет Тан и
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Вели Джем Йозкютюк, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12991 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12208 от 10.10.2018 г.)
На 10.10.2018 г. с вх. № 000030-12208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет Тан и
Вели Джем Йозкютюк, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 28.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13196 от 25.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12223 от 11.10.2018 г.)
На 11.10.2018 г. с вх. № 000030-12223 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 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 9 /девет/
броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места, увеличение с 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 70, ет. 1, х-л „Ровно“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
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 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя
игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места, увеличение
с 11 /единадесет/ броя игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 70, ет. 1,
х-л „Ровно“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „ОКЕАН ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Аксаково (предложение с изх. № 000030-13041 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12270 от 12.10.2018 г.)
На 12.10.2018 г. с вх. № 000030-12270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Аксаково, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Девня,
кв. „Река Девня”, ул. „Петричка” № 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 „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Девня, кв. „Река Девня”,
ул. „Петричка” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.7. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13213 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12269 от 12.10.2018 г.)
На 12.10.2018 г. с вх. № 000030-12269, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за 11 /единадесет/ броя игрални автомати, увеличение с 11 /единадесет/ броя
игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул.
„Константин Величков” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 11 /единадесет/
броя игрални автомати, увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул. „Константин Величков” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София:
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13045 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12271 от 12.10.2018 г.)
На 12.10.2018 г. с вх. № 000030-12271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за подмяна на 19 /деветнадесет/
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броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“,
Коопбистро.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13119 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12336 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан
Стамболов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13227 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12337 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12337 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Нови Искър, обл. София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина”, № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за подмяна на 12 /дванадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София, кв. „Кумарица”,
ул. „Светлина”, № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13120 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12338 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12338, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Общински” № 3, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, ет. -1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-13044 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12333 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12333, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-13226 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12335 от 15.10.2018 г.)
На 15.10.2018 г. с вх. № 000030-12335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул.
„Гюмюрджинска“ № 50 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, обл. Кърджали,
ул. „Гюмюрджинска“ № 50 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от “ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.14. „СИНЕМА КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13121 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12409 от 16.10.2018 г.)
На 16.10.2018 г. с вх. № 000030-12409, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНЕМА КЛУБ” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белово,
област Пазарджик, бул. „Освобождение” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНЕМА КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
кв. „Христо Смирненски”, Търговски комплекс 8, ЕИК: 121889568, представлявано от
Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Белово, област Пазарджик, бул. „Освобождение” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13042 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12410 от 16.10.2018 г.)
На 16.10.2018 г. с вх. № 000030-12410, 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 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,
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
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК:, представлявано
от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ,
кв. 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16. „ДЕЯН 2010“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13224 от 25.10.2018
г. по искане с вх. № 000030-12455 от 19.10.2018 г.)
На 17.10.2018 г. с вх. № 000030-12455 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010” ЕООД, 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. Радомир,
област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 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
„ДЕЯН 2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел Стефанов
Зарков – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Радомир, област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЯН 2010” ЕООД, София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-12921 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12543 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул.
„Синчец“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
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Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-12923 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12544 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12544, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „ГЛОБЪЛ ЛИНК“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-12995 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12621 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12621, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. ”България” № 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,
30

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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. ”България” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13012 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12788 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12788, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13013 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12790 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12790, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Цар Калоян,
ул. „Царевец”, № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Цар Калоян, ул. „Царевец” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12932 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12791 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12791, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 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. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Генерал Радецки” № 11, ЕИК: 827106473, представлявано от Орлин Иванов Стефанов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Марица” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12933 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12792 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12792, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
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КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Генерал Радецки” № 11, ЕИК: 827106473, представлявано от Орлин Иванов Стефанов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12960 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12793 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12793, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, обл. Русе,
ж.к. „Здравец“, ул. „Генерал Радецки” № 11, ЕИК: 827106473, представлявано от Орлин
Иванов Стефанов – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25. ЕТ „МОПС - СТАНКА АТАНАСОВА“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003012961 от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12794 от 19.10.2018 г.)
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На 18.10.2018 г. с вх. № 000030-12794, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МОПС – СТАНКА
АТАНАСОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 10, вх. А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „МОПС – СТАНКА АТАНАСОВА“ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
бул. „Демокрация“ № 69, ет. 2, ЕИК: 203880091, представлявано от Станка Тодорова
Атанасова - /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 10, вх. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13023 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12789 от 19.10.2018 г.)
На 19.10.2018 г. с вх. № 000030-12789, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр.
Русе, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белене,
ул.“Иван Вазов“, № 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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. „Родина“,
ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян
Великов Делийски - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Белене, ул. „Иван Вазов”, № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.27. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-12999 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12839 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр.
Русе, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг,
област Търговище, ул.“Неофит Рилски“ № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Родина“,
ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян
Великов Делийски - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул.“Неофит Рилски“ № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-12959 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12817 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12817 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.29. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-12957 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12819 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12819 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Васил Априлов” № 102, 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13021 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12823 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12823 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 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 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13020 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12824 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12824 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ №
78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13082 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12825 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12825 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
37

председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Златица,
обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33. „ПЛАНЕТ ТУР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13083 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12826 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13162
от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12827 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
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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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. „ФИЛАДЕЛФИЯ“ ООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-12996 от
23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12828 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2017 г. с вх. № 000030-12828, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр.
Плевен, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски,
обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Климент
Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав Пъшев Ангелов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски,
обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-12998 от 23.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12840 от 22.10.2018 г.)
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На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12840 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, а
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”,
х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37. „ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 00003013076 от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12841 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № № 000030-12841 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Мариела
Грозданова Любенова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. „ФАН 04“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13111 от 24.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12885 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „София” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ФАН
04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано от Цвета Георгиева Демирева и Иво Радославов Цветанов –
управители, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 1 /един/ игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-13112 от 24.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-12886 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № № 000030-12886 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област:
Силистра, ул. „Байкал” № 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 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата и игрална зала с адрес: гр. Дулово, област: Силистра,
ул. „Байкал” № 25.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. № 00003013077 от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12910 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12910 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун”, № 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
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун”, № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13078 от 24.10.2018 г.
по искане с вх. № 000030-12924 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12924 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
обл. Стара Загора, пл. „Севтополис”, № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
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– Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис”
№ 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13079 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12925 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12925 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
– Димитрова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище”, № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13080 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12926 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12926, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий”, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
- Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий”, № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13192 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12984 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12984, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, обл. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, обл.
Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13191 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12985 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12985, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
к.к. Боровец, общ. Самоков, обл. Софийска, х-л „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софийска, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к.
Боровец, общ. Самоков, обл. Софийска, х-л „Флора”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13190 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12987 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12987 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. София, ул.
„Професор Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-13075 от
24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12988 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12988 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Софроний Врачански” № 2А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление
с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Софроний Врачански” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48. „МИЛЕНИУМ-МВ“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 00003013073 от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12989 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-12989, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов
Желязков – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.49. ЕТ „МОТ 07 – ДИМИТЪР КРЪСТЕВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003013157 от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13019 от 23.10.2018 г.)
На 23.10.2018 г. с вх. № 000030-13019 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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Славейков“, № 93 –
сутерен етаж на хотел „Мираж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „МОТ 07-Димитър Кръстев”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж. к. „Лазур“, бл. 153, вх. 1, ет. 16, ап. 26, ЕИК: 205001396, представлявано от Димитър
Кръстев Кръстев, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и увеличение с 1 /един/ брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Славейков“, № 93 – сутерен
етаж на хотел „Мираж“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“, гр. София (предложение с изх. № 000030-13188 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13059 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13059, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Митко Цветанов Тодоров – управители, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх”
№ 31 в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
47

ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-13201 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13060 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13060 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, обл. Велико
Търново, ул. „Илия Златев“ № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13197 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13071 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13071, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, р-н „Център“, бул. „България“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, р-н „Център“, бул. „България“, № 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13198 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13110 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13110, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София,
ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13200 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13116 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13116, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола
Габровски”, № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”,
ж.к.
„Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов
Матев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола
Габровски”, № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55. ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ (предложение с изх. № 000030-13199
от 25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13113 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13113 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ“, гр. София, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Самоков, обл. София – област, ул. „Македония“, № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, общ. Столична, р – н „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. Б, ет. 5,
ЕИК: 203204985, представлявано от Емилиян Емилов Байкушев, за намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, обл. София – област,
ул. „Македония“, № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56. „ЛОТОС - 93“ ООД, гр. Стамболийски (предложение с изх. № 000030-13215 от
25.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-13182 от 25.10.2018 г.)
На 25.10.2018 г. с вх. № 000030-13182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„ЛОТОС-93”ООД, гр.
Стамболийски, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски,
обл. Пловдив, ул. „Търговска” № 72.
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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 „ЛОТОС
93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, обл. Пловдив,
ул.
„Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков –
управител, и Атанас Василев Шушутев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Търговска” № 72.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13193 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13122 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13122 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 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.
к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. с. Горна Кремена, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
2. гр. Калофер, ул. „Блъскова“ № 2;
3. с. Струмяни, ул. „Цар Калоян“ № 21;
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4. гр. Разлог, ул. „Св. Кирил и Методий“, ет. 1, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „Освобождение“ № 9;
2. с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. „Освобождение“ № 1 А;
3. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Розова долина“ № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13194 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13123 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13123 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 4 /четири/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Горна Кремена, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
2. гр. Калофер, ул. „Блъскова“ № 2;
3. с. Струмяни, ул. „Цар Калоян“ № 21;
4. гр. Разлог, ул. „Св. Кирил и Методий“, ет. 1, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „Освобождение“ № 9;
2. с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. „Освобождение“ № 1 А;
3. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Розова долина“ № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13195 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13124 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13124, 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 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Горна Кремена, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
2. гр. Калофер, ул. „Блъскова“ № 2;
3. с. Струмяни, ул. „Цар Калоян“ № 21;
4. гр. Разлог, ул. „Св. Кирил и Методий“, ет. 1, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „Освобождение“ № 9;
2. с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. „Освобождение“ № 1 А;
3. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Розова долина“ № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 00003012958 от 23.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12822 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12822 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 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 - 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представлявано от Жечо Иванов
Маринов - /физическо лице – търговец/, за намаление с 1 /един/ брой на системите за
формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Изток“,
общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – IV, кв. 27
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-13214 от 25.10.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13070 от 24.10.2018 г.)
На 24.10.2018 г. с вх. № 000030-13070 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 с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано от Руди Христов Баков, за намаление с
1 /един/ брой на системите за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
2.1. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с
изх. № 000030-13074 от 24.10.2018 г. по искане с вх. № 000030-12842 от 22.10.2018 г.)
На 22.10.2018 г. с вх. № 000030-12842 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6941 от 05.06.2018 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 „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка Миланова Атанасова- управител,
Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-13081/24.10.2018 г.
На 31.08.2018 г. с вх. № 000030-10313, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, ул.
„Професор Константин Гълъбов“, № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане от „ПЕЛТ“
ЕООД, гр. Габрово, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, ул.
„Професор Константин Гълъбов“, № 8, възникна особена фактическа и правна сложност за
разглеждане на представените документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока проверка и проучване по писмено
искане с вх. № 000030-10313 за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перущица,
община Перущица, област Пловдив, ул. „Професор Константин Гълъбов“, № 8.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Моника Георгиева/
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