РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-553
Гр. София, 21.01.2019 г.
Днес, 18 януари 2019 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.
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. № 55 от 17.01.2019 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната.
1. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-306 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-259 от 14.01.2019 г.)
2. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-307 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-260 от 14.01.2019 г.)
3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-325 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-280 от 15.01.2019 г.)
Раздел трети. Разглеждане на предложение за откриване на процедура за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР 17“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 62 от 17.01.2019 г.) за игрална зала
с адрес: гр. Игнатиево, УПИ IV, „За обществено обслужване“ в кв. 46.
1.2. „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 63 от 17.01.2019 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 5.
Раздел четвърти. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-16410 от
31.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16233 от 21.12.2018 г.)
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003016396 от 28.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16276 от 27.12.2018 г.)

1.3. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-403
от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-291 от 15.01.2019 г.)
1.4. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-267 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-119 от 09.01.2019 г.)
Раздел пети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА –Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-16395 от 28.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-16212 от 20.12.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-386 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-105 от 08.01.2019 г.)
2.2. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-398 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-109 от 08.01.2019 г.)
2.3. „ВЕНИС КАЗИНОС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-390 от 17.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-110 от 08.01.2019 г.)
2.4. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-395 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-142 от 09.01.2019 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден лиценз
преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-157 от 10.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-112 от 08.01.2019 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-16394 от
28.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16013 от 20.12.2018 г.)
1.2. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-167 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-102 от 07.01.2019 г.)
1.3. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-202 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-140 от 09.01.2019 г.)
1.4. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-304 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-233 от 14.01.2019 г.)
1.5. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-393 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-358 от 16.01.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-399 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15810 от 17.12.2018 г.)
2.2. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-401 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15811 от 17.12.2018 г.)
2.3. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-402 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15812 от 17.12.2018 г.)
2.4. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-16408 от 31.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-16191 от 20.12.2018 г.)
2.5. ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ (предложение с изх. № 000030-16400 от 28.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-16360 от 28.12.2018 г.)
2.6. „КАЗИНО БГ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-16399 от 28.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-16361 от 28.12.2018 г.)
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2.7. „НАЙС КЛУБ“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-64 от 04.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-16398 от 28.12.2018 г.)
2.8. „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-299 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-38 от 03.01.2019 г.)
2.9. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-60 от
04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-39 от 03.01.2019 г.)
2.10. „НЮ ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Димитровград(предложение с изх. № 000030-160 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-68 от 07.01.2019 г.)
2.11. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-163 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-82 от 07.01.2019 г.)
2.12. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-126 от 09.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-91 от 07.01.2019 г.)
2.13. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-272 от 15.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-211 от 14.01.2019 г.)
2.14. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-347 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-258 от 14.01.2019 г.)
2.15. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-144 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-83 от 07.01.2019 г.)
2.16. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-135 от 09.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-85 от 07.01.2019 г.)
2.17. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-145 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-84 от 07.01.2019 г.)
2.18. „УИН СИТИ ЕООД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-191 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-86 от 07.01.2019 г.)
2.19. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-318 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-210 от 14.01.2019 г.)
2.20. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-338 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-257 от 14.01.2019 г.)
2.21. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-176 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-87 от 07.01.2019 г.)
2.22. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-276 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-88 от 07.01.2019 г.)
2.23. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-125 от 09.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-89 от 07.01.2019 г.)
2.24. „ГРАНД КАЗИНО- 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-124 от
09.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-90 от 07.01.2019 г.)
2.25. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-162 от 10.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-92 от 07.01.2019 г.)
2.26. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-161 от 10.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-93 от 07.01.2019 г.)
2.27. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-146 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-98 от 07.01.2019 г.)
2.28. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-127 от 09.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-99 от 07.01.2019 г.)
2.29. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-166-10.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-116-08.01.2019 г.)
2.30. „ФАН 04“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-197 от 11.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-120 от 09.01.2019 г.)
2.31. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-198 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-121 от 09.01.2019 г.)
2.32. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-164 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-122 от 09.01.2019 г.)
2.33. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-196 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-128 от 09.01.2019 г.)
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2.34. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-193 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-129 от 09.01.2019 г.)
2.35. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-249 от 14.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-131 от 09.01.2019 г.)
2.36. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-165 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-133 от 09.01.2019 г.)
2.37. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-389 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-330 от 16.01.2019 г.)
2.38. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-391 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-331 от 16.01.2019 г.)
2.39. ЕТ „ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ“, гр. София (предложение с изх.№ 000030-341 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-130 от 09.01.2019 г.)
2.40. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-251 от 14.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-138 от 09.01.2019 г.)
2.41. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-252 от 14.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-139 от 09.01.2019 г.)
2.42. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-250 от 14.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-141 от 09.01.2019 г.)
2.43. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-192 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-149 от 10.01.2019 г.)
2.44. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-195 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-150 от 10.01.2019 г.)
2.45. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-194 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-151 от 10.01.2019 г.)
2.46. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-271 от 15.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-155 от 10.01.2019 г.)
2.47. „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-274 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-171 от 10.01.2019 г.)
2.48. „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-269 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-172 от 10.01.2019 г.)
2.49. „МЕТАЛ – 2006“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-268 от 15.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-173 от 10.01.2019 г.)
2.50. „МАКАО“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-314 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-174 от 10.01.2019 г.)
2.51. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-255 от
14.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-203 от 11.01.2019 г.)
2.52. „АБ И МД“ ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-273 от 15.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-212 от 14.01.2019 г.)
2.53. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-308 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-213 от 14.01.2019 г.)
2.54. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-349 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-214 от 14.01.2019 г.)
2.55. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-303 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-227 от 14.01.2019 г.)
2.56. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-302 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-228 от 14.01.2019 г.)
2.57. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-305 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-235 от 14.01.2019 г.)
2.58. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-342 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-236 от 14.01.2019 г.)
2.59. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-400 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-238 от 14.01.2019 г.)
2.60. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-317 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-239 от 14.01.2019 г.)
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2.61. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-315 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-237 от 14.01.2019 г.)
2.62. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-352 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-240 от 14.01.2019 г.)
2.63. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-309 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-241 от 14.01.2019 г.)
2.64. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-350 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-242 от 14.01.2019 г.)
2.65. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-351 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-243 от 14.01.2019 г.)
2.66. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-319 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-248 от 14.01.2019 г.)
2.67. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-354 от 16.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-261 от 14.01.2019 г.)
2.68. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-359 от 16.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-263 от 14.01.2019 г.)
2.69. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-323 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-262 от 14.01.2019 г.)
2.70. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-339 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-265 от 15.01.2019 г.)
2.71. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-385 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-282 от 15.01.2019 г.)
2.72. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-340 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-287 от 15.01.2019 г.)
2.73. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-348 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-288 от 15.01.2019 г.)
2.74. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-383 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-290 от 15.01.2019 г.)
2.75. „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх.№ 000030-366 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-326 от 16.01.2019 г.)
2.76. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-367 от 17.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-327 от 16.01.2019 г.)
2.77. ЕТ „ЕКЗОТИКА - 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг (предложение с изх.№ 000030387 от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-328 от 16.01.2019 г.)
2.78. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-388 от 17.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-329 от 16.01.2019 г.)
2.79. „Д И Д“ ООД, гр. Враца (предложение с изх.№ 000030-404 от 17.01.2019 г. по искане с
вх. № 000030-370 от 17.01.2019 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-63 от 04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-35 от 03.01.2019 г.)
3.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-382 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-353 от 16.01.2019 г.)
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-62 от 04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-34 от 03.01.2019 г.)
4.2. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-275 от 15.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-187 от 11.01.2019 г.)
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-381 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-355 от 16.01.2019 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
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5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-380 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-356 от 16.01.2019 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-159 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-97 от 07.01.2019 г.)
1.2. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-253 от
14.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-147 от 10.01.2019 г.)
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-270 от 15.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-226 от 14.01.2019 г.)
1.4. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-396 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-232 от 14.01.2019 г.)
1.5. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-392 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-334 от 16.01.2019 г.)
1.6. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-397
от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-335 от 16.01.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-190 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-152 от 10.01.2019 г.)
2.2. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-266 от 15.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-158 от 10.01.2019 г.)
2.3. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-322 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-204 от 14.01.2019 г.)
2.4. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-321 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-205 от 14.01.2019 г.)
2.5. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-320 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-206 от 14.01.2019 г.)
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-277 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-207 от 14.01.2019 г.)
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-300 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-208 от 14.01.2019 г.)
2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-301 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-209 от 14.01.2019 г.)
2.9. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-405 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-394 от 17.01.2019 г.)
3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-379 от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-279 от 15.01.2019 г.)
4. За хазартни игри (онлайн):
4.1. „ТСГ Интерактив“, Малта (предложение с изх. № 000030-16397 от 28.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15721 от 13.12.2018 г.)
Раздел девети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-134/09.01.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 27/11.01.2019 г.
3. Докладна записка изх. № 324/16.01.2019 г.
Раздел десети. Разни.
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По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
(предложение с изх. № 55 от 17.01.2019 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.df-bet.org/
https://1xdzug.host/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници
са осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет
страниците следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и
услуги за помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на
интернет страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на
хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни
зони. В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да
отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява
недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари,
депозирани в сметките на играчите след което да закрият дейността си. Освен това,
компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да
манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер
и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради
факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна
комисия по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския
законодател, който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на
хазартни игри без съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
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IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.df-bet.org/
https://1xdzug.host/
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. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-306
от 16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-259 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-259 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район „Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

PURPLE COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2727.1 от 08.01.2019 г.
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Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

EGT-VS8 - 140370

Година на производство

2017 г.

Вид на играта

1. 100 BURNING HOT;
2. 100 SUPER HOT;
3. 20 BURNING HOT;
4. 20 DAZZLING HOT;
5. 20 DIAMONDS;
6. 20 HOT BLAST;
7. 20 JOKER REELS;
8. 20 SUPER HOT;
9. 30 SPICY FRUITS;
10. 30 SUMMER BLISS;
11. 40 ALMIGHTY RAMSES II;
12. 40 BURNING HOT;
13. 40 BURNING HOT 6 REELS;
14. 40 LUCKY KING;
15. 40 MEGA CLOVER;
16. 40 SUPER HOT;
17. 40 ULTRA RESPIN;
18. 5 DAZZLING HOT;
19. 50 AMAZONS’ BATTLE;
20. ALMIGHTY RAMSES II;
21. AMAZONS’ BATTLE;
22. ANCIENT DYNASTY;
23. BLUE OCEANS;
24. BURNING HOT;
25. BURNING HOT 6 REELS;
26. DISE & ROLL;
27. DOROTHY’S FAIRYLAND;
28. EMPEROR’S PALACE;
29. EMPRESS CHRAM;
30. ETERNAL LOTUS;
31. FLAMING HOT;
32. FLAMING HOT EXTREME;
33. FROG STORY;
34. ICE VALLEY;
35. KNIGHTS HEART;
36. LUCKY WOOD;
37. MAGIC GUARDIANS;
38. MYTHICAL TREASURE;
39. PIN UP QUEENS;
40. RAINBOW LUCK;
41. RETRO CABARET;
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42. RISE OF RA;
43. SHINING CROWN;
44. THE STORY OF ALEXANDER 2;
45. TIROL FEST;
46. VAMPIRE NIGHT;
47. VERSAILLES GOLD;
48. VOLCANO WEALTH.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-307
от 16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-260 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-260 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район „Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

RED COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2661.4 от 08.01.2019 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

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

EGT-VS8-140370
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Година на производство
Вид на играта

2017 г.
1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. 50 AMAZONS’BATTLE;
8. PIN UP QUEENS;
9. ANCIENT DYNASTY;
10. 20 JOKER REELS;
11. 30 SPICY FRUITS;
12. 40 MEGA CLOVER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. 40 BURNING HOT;
20. 20 HOT BLAST;
21. 40 ULTRA RESPIN;
22. ALMIGHTY RAMSES II;
23. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
24. DOROTHY’S FAIRYLAND;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. 40 LUCKY KING;
28. LUCKY & WILD;
29. 5 JUGGLE FRUITS;
30. 20 BURNING HOT;
31. LEGENDARY ROME;
32. GREAT EMPIRE;
33. DICE HIGH;
34. AMAZING AMAZONIA;
35. THE STORY OF ALEXANDER;
36. THUMBELINA’S DREAM;
37. BRAVE CAT;
38. 100 SUPER HOT;
39. 27 WINS;
40. GREAT 27;
41. SECRETS OF ALCHEMY;
42. FRUITS KINGDOM;
43. WONDER TREE;
44. BOOK OF MAGIC;
45. BLUE HEART;
46. OCEAN RUSH;
47. CORAL ISLAND;
48. WONDERHEART.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-325 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-280 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-280 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).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава 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

Live Blackjack Table

1.

Тип

G5

Протокол от изпитване №

ИА-2753 от 14.01.2019 г.

Производител

INTERBLOCK d.d., Словения

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
9134159940-G5 Live Table Card;

Производствен (сериен)
номер

9134160747, 9134160748, 9134160749, 9134160750,

Година на производство

2018 г.

Вид на играта

9134160751-G5-HD PS27/G5 Playstation

1. Black Jack

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за откриване на процедура за прилагане
на принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР 17“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 62 от 17.01.2019 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Игнатиево, УПИ IV, „За обществено обслужване“ в кв. 46.
С писмо вх. № 3819/28.12.2018г. и на основание чл. 221, ал. 6 от ДОПК, ТД на НАП –
София уведоми Държавната комисия по хазарта (ДКХ), че дружеството “СТАР 17“ ЕООД
има непогасени публични задължения - в размер на 14507,73 (четиринадесет хиляди
петстотин и седем лева и 73 стотинки) лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-8469/02.07.2018 г. на
„СТАР 17“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село,
ж.к. Лагера, бл. 39, вх.А, ет. 11, ап. 85, ЕИК: 204247676, представлявано от Веселин
Павлов Василев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, УПИ IV „ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ в кв. 46.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 63 от 17.01.2019 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 5.
С писмо с вх. № 3786/21.12.2018г. и на основание чл. 221, ал. 6 от ДОПК, ТД на
НАП – София уведоми Държавната комисия по хазарта (ДКХ), че дружеството “ТИ-ВИ-67“
ООД има непогасени публични задължения - в размер на 50 780,59 /петдесет хиляди
седемстотин и осемдесет лева и 59 стотинки/ лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило
обезпечение в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за
което не е внесен дължимият данък Комисията прилага принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 85, ал. 1,
т. 1 и т. 9 от ЗХ и на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за три месеца на
лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-15353/29.12.2017 г. на “ ТИ-ВИ-67“
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ №
14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 5.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на “ ТИ-ВИ-67“ ООД в срока на
приложената принудителна административна мярка да представи писмени
доказателства за погасени публични задължения.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-16410 от
31.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16233от 21.12.2018 г.)
На 21.12.2018 г. с вх. № 000030-16233, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003016396 от 28.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16276 от 27.12.2018 г.)
На 27.12.2018 г. с вх. № 000030-16276, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ, със седалище и адрес
на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев“ № 1, ЕИК: 160053297,
представлявано от Мустафа Ятмаз – изпълнителен директор.
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.
1.3. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-267 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-119 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-119, 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 „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ”
ЕАД, гр. София, за промяна 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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 „ИМПЕРИАЛ
ТУРИЗЪМ” ЕАД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА –Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-16395 от 28.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-16212 от 20.12.2018 г.)
На 20.12.2018 г. с вх. № 000030-16212, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„МАКРА-Т” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
пл. „Народно събрание“ № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Петър Иванов Стоянов –
управител, 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
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За – 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-386 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-105 от 08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-105, 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 „ДРИЙМ БЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ДРИЙМ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 205126243, представлявано от Иво Милков Папазов
и Никола Петров Николов – управители, за промяна в управлението, собствеността и
седалището и адреса на управление на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ДРИЙМ БЕТ” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-398 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-109 от 08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-109, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев
Карабельов и Димитър Ненов Радин – управители, за промяна в състава на управителния
орган и промяна на съдружник на дружеството.
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II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БЕЛФАСТ”
ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „ВЕНИС КАЗИНОС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-390 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-110 от 08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-110, 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 „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131004720, представлявано от Росица Георгиева Петрова
- управител, за промяна в състава на управителния орган и промяна на съдружник на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-395 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-142 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-142, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200279388, представлявано от Димитър
Георгиев Георгиев – управител, за промяна в управлението и собствеността на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-157 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-112 от 08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-112, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София, за
прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски“, № 9, преди
изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-14101 от 13.11.2018 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 № № 00003014101 от 13.11.2018 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски“, № 9, издадено на „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”,
7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
Радков – управител, 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 седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-16394
от 28.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16013 от 20.12.2018 г.)
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На 20.12.2018 г. с вх. № 000030-16013, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение на „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 52, ЕИК: 204730828,
представлявано от Хамит Нежат Джанътез само заедно с Росен Йорданов Киришев или
Хамит Нежат Джанътез само заедно с Курти Георгиев Куртев или Бурхан Генч само заедно с
Росен Йорданов Киришев или Бурхан Генч само заедно с Курти Георгиев Куртев –
управители, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-167 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-102 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-102 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ - БГ” АД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„АКТИВ - БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано само двама по двама от
Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, за подмяна на 4 /четири/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза“ № 131, х-л „София Принцес Хотел“.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-202 от 11.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-140 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-140, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.
Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-304 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-233 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-233 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални маси, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“, № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител за подмяна на 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино
с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“, № 33, интерхотел „Черно море“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
III. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София Правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-393 от 17.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-358 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, гр. София
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия”. № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КОРОНА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златен
рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 204820371, представлявано от Гергана Здравкова Георгиева,
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия”, № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-399 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15810 от 17.12.2018 г.)
На 17.12.2018 г. с вх. № 000030-15810, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София,
за намаление с 3 /три/, подмяна на 15 /петнадесет/ игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, ж.к. „3-север” до бл. 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЛАТОД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб
планина” № 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473, представлявано заедно и поотделно от
Владимир Йотов Владимиров и Тодор Кирилов Мутафчийски – управители, за намаление с
3 три/ и подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
обл. Враца, ж.к. „3-север” до бл. 2.
IІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” 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.
2.2. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-401 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15811 от 17.12.2018 г.)
На 17.12.2018 г. с вх. № 000030-15811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София,
за увеличение с 2 /два/, подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Лом,, обл. Монтана, ул. „Дунавска” № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЛАТОД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб
планина” № 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473, представлявано заедно и поотделно от
Владимир Йотов Владимиров и Тодор Кирилов Мутафчийски – управители, за увеличение с
2 /два/ и подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,,
обл. Монтана, ул. „Дунавска” № 51.
IІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.3. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-402 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15812 от 17.12.2018 г.)
На 17.12.2018 г. с вх. № 000030-15812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Еделвайс” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЛАТОД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб
планина” № 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473, представлявано заедно и поотделно от
Владимир Йотов Владимиров и Тодор Кирилов Мутафчийски – управители, за подмяна на
8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 4.
IІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” 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.
2.4. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-16408 от 31.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-16191 от 20.12.2018 г.)
На 20.12.2018 г. с вх. № № 000030-16191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша”
№ 121.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано от Руди Христов Баков, за подмяна на
1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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.
2.5. ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ (предложение с изх. № 000030-16400 от 28.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-16360 от 28.12.2018 г.)
На 28.12.2018 г. с вх. № 000030-16360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, р–н „Централен“, бул. „Христо Ботев” № 108.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен“, ул. „Кръстю Пастухов“ № 12Б, ЕИК: 115178725, представлявано от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р–н „Централен“, бул. „Христо Ботев” № 108.
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. „КАЗИНО БГ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-16399 от
28.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-16361 от 28.12.2018 г.).
На 28.12.2018 г. с вх. № 000030-16361, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Кръстю
Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев управител, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Победа” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7. „НАЙС КЛУБ“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-64 от 04.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-16398 от 28.12.2018 г.)
На 28.12.2018 г. с вх. № 000030-16398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр.
Враца, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев” № 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 „НАЙС
КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки
Хаджитошев” № 2, ЕИК: 200167318, представлявано от Теодор Илиев Тодоров – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев” № 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.
2.8. „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-299 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-38 от 03.01.2019 г.)
На 03.01.2019 г. с вх. № 000030-38, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е-ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Даме Груев“ № 2Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЕГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202070378, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Даме Груев“ № 2Д.
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. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-60 от
04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-39 от 03.01.2019 г.)
На 03.01.2018 г. с вх. № 000030-39, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 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 „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н
„Оборище”, ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и
поотделно от Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан
Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „НЮ ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Димитровград(предложение с изх. № 000030-160 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-68 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-68, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ЕООД, гр.
Димитровград, 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. Трявна,
област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 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.
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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
„НЮ ВИЖЪН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Диан
Ганчев Николов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН“ ЕООД,
гр. Димитровград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-163 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-82 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-82 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/
броя игрални автомати, увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати, намаление с 2 /два/
броя на игралните места и утвърждаване на Игрални условия и правила в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“, № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“,
р–н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличение с 3 /три/ броя на
игралните автомати и намаление с 2 /два/ броя на игралните места в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Гоце Делчев“, № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.12. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-126 от 09.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-91 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-91, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ 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 „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ 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.
2.13. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-272 от 15.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-211 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-211 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ броя игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“, № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Ц.Б.С.2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за
увеличение с 1 /един/ броя игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“, № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-347 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-258 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-258 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и намаление с
50 /петдесет/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Люлин“,
бул. „Панчо Владигеров“, № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и намаление с 50
/петдесет/ броя на игралните места за игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Люлин“,
бул. „Панчо Владигеров“, № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-144 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-83 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-83 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД
гр. София, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-135 от
09.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-85 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-85, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой игрално
място на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан
Стамболов“ № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГЛОБО
ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой
игрално място на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул.
„Стефан Стамболов“ № 50.
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. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-145 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-84 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-84, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
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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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Димитър Ненов Радин - управители, за подмяна на 1 /един/ игрален
автомат със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 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.
2.18. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-191 от 11.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-86 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-86, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомати с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Преслав” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомати с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-318 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-210 от 14.01.2019 г.)
31

На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-210, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ игрален автомат със 7
/седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“
№ 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
„УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ игрален
автомат със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 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.
2.20. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-338 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-257 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-257 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 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 „УИН
СИТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 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.
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2.21. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-176 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-87 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-87, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р – н „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175245527 представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр.
Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-276 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-88 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-88 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 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места, намаление с 4 /четири/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „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, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Митко Цветанов Тодоров – управители, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат със 7
/седем/ броя игрални места, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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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.
2.23. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-125 от 09.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-89 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-89, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрално място на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Търговска“ № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ПРО
ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой
игрално място на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Търговска“ № 22.
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. „ГРАНД КАЗИНО - 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-124 от
09.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-90 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-90, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 7 /седем/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България”, № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 „ГРАНД
КАЗИНО-2“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул.
„Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175256623, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“, № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-162 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-92 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-92, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-161 от 10.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-93 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-93 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение” № 12.
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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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-146 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-98 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-98 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „KA & РЕ” ООД гр. Бургас,за
подмяна на 9 /девет/, намаление с 1 /един/ игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КА & РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, общ. Бургас,
ул. „Александровска“ № 2, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър
Цонев Петров – управител, за подмяна на 9 /девет/ и намаление с 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново,
ул. „Христо Ботев“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.28. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-127 от
09.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-99 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-99, 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 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-166-10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-116-08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-116, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „СИТ –
33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
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.
2.30. „ФАН 04“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-197 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-120 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-120, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Добрич” – покрит пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар.
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. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-198 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-121 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-121 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Силистра,
област Силистра, ул. „Македония” № 150
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, област Силистра, ул. „Македония” № 150.
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.
2.32. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-164 от
10.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-122 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-122 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител” и ул. „Петко Д. Петков”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител” и ул. „Петко Д. Петков”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
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.
2.33. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-196 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-128 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-128, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Люляково,
общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Люляково,
общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-193 от 11.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-129 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-129, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Генерал
Тошево, област Добрич,
ул. „Трети март” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Трети
март” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-249 от 14.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-131 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-131 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, общ.
Кюстендил, обл. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов“ № 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.
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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
„ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична,
р-н „Триадица”, ж. к. „Стрелбище“, ул. „Котленски проход“ № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48,
ЕИК: 202158606, представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, общ.
Кюстендил, обл. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов“ № 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.
2.36. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-165 от 10.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-133 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-133, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област
Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област Благоевград, ул. „Любен
Каравелов” № 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.
2.37. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-389 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-330 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-330 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Долна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 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 „ЕКС
ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н
„Триадица”,
ж. к. „Стрелбище“, ул. „Котленски проход“ № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48,
ЕИК: 202158606, представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна Оряховица, обл.
Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-391 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-331 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-331 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ардино,
област Кърджали, ул. „Републиканска” № 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 „ЕКС
ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39. ЕТ „ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ“, гр. София (предложение с изх.№ 000030341 от 16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-130 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2018 г. с вх. № 000030-130, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР
ТЕНЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 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
„ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, ж.к. „Възраждане”, ул. Пиротска № 55, ЕИК: 831430342, представляван от
Александър Тенев Тенев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 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.
2.40. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-251 от 14.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-138 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-138, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места с 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 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
„БЕФ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50,
вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от представлявано заедно и поотделно от
Стефан Иванов Павлов и Руси Димитров Грънчев – управители за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 3.
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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.
2.41. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-252 от 14.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-139 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 9 /девет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Тополовград, обл. Хасково, ул. „Христо Смирненски“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50,
вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от представлявано заедно и поотделно от
Стефан Иванов Павлов и Руси Димитров Грънчев – управители за подмяна на 9 /девет/ броя
и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Тополовград,
обл. Хасково, ул. „Христо Смирненски“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-250 от 14.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-141 от 09.01.2019 г.)
На 09.01.2019 г. с вх. № 000030-141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 3 /три/ игрални автомата с 8 /осем/ игрални места и увеличение с 8 /осем/ игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50, вх. Б, ет.
3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано заедно и поотделно от Стефан Иванов Павлов и
Руси Димитров Грънчев – управители, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата с 8 /осем/
игрални места и увеличение с 8 /осем/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев”, бл. 112, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-192 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-149 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, общ.
Враца, обл. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул.
„Васил Кънчов“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-195 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-150 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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.
Кнежа, област Плевен, ул. “Марин Боев” № 52 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.
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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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кнежа,
обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 52А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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.
2.45. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-194 от 11.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-151 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина,
общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Хан Крум“ № 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
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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла
Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Хан Крум“ № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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.
2.46. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-271 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-155 от 10.01.2019 г.)
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На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-155 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Е.Г.София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев–
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
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. „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-274
от 15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-171 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-171, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Мадан,
област Смолян, ул. „Явор” № 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
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район Южен, бул. „Никола Вапцаров“ № 115, ЕИК: 203163289, представлявано заедно и
поотделно от Динко Георгиев Миленчев и Цветелина Иванова Четрафилова - управители за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Мадан, област Смолян,
ул. „Явор” № 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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2.48. „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-269
от 15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-172 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-172, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Рудозем, област Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район Южен, бул. „Никола Вапцаров“ № 115, ЕИК: 203163289, представлявано заедно и
поотделно от Динко Георгиев Миленчев и Цветелина Иванова Четрафилова - управители, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Рудозем, област
Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49. „МЕТАЛ – 2006“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-268 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-173 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006“ ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „МЕТАЛ 2006“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, бул.
„Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров Атанасов – управител,
за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул.
„Източен” № 48.
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.
2.50. „МАКАО“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-314 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-174 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 1 /един/ игрален автомат
с 2 /два/ броя игрални места, увеличение на 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев управител и Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 1 /един/ игрален автомат с 2 /два/ броя
игрални места, увеличение на 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-255 от
14.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-203 от 11.01.2019 г.)
На 11.01.2019 г. с вх. № 000030-203, 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
документите, необходими за издаване 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софийска, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Вяра Кирилова 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.
2.52. „АБ И МД“ ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-273 от 15.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-212 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-212, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АБ И МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив,
ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова
Маринова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-308 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-213 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-213, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ж.к. „Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ж.к. „Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, 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.
2.54. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-349 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-214 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-214, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД,
гр. Добрич, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Русия”, ул. „Дунав”, № 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ж.к. „Русия”, ул. „Дунав”, № 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, 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.
2.55. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-303 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-227 от 14.01.2019 г.)
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На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-227 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила в
игрална зала с адрес:гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Струма“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Бургас,
ж.
к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Струма“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-302 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-228 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-228 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила в
игрална зала с адрес: гр. Поморие, обл. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Бургас,
ж. к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Поморие, обл. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.57. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-305 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-235 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-235 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Център“, ул. „Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ ТРАКИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 204860476, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р-н „Център“, ул. „Отец Паисий“ №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.
2.58. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-342 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-236 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-239 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Деян Добрев Ганев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Парчевич” № 1.
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.
2.59. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-400 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-238 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област
Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК:
200244138, представлявано от Деян Добрев Ганев – управител, за подмяна на 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Борис
Спиров“ № 60.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севли(предложение с изх. № 000030-317-16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-239-14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-239 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Парчевич” № 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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Деян Добрев Ганев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Парчевич” № 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-315 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-237 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I”
№ 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев
– управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Цар Симеон I” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-352 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-240 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж. к.“Надежда“, ул. „Днепър”, № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от
Галин Тотьов Василев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж. к.“Надежда“, ул. „Днепър”, № 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-309 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-241 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-241 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 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.
2.64. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-350 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-242 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-242 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Люлин“, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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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 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала,
сграда № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-351 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-243 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“, № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“, № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030319 от 16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-248 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-248, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 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.
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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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-354 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-261 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-261 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
4” до бл. 416, Битов комбинат – секция, № 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 „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция, № 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.
2.68. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-359 от 16.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-263 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-263 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна
на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
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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 „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-323 от 16.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-262 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-262, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София,
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов” № 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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов
Гочев и Димитър Михайлов Петков - управители, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 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.
2.70. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-339 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-265 от 15.01.2019 г.)
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На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-265 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340”, № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Мария Георгиева Джингарова управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340”, № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-385 от 17.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-282 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-282 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Костенски водопад” № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМС
2012“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков” № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав Пламенов
Благоев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

60

2.72. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-340 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-287 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-287, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Жени Нейкова
Димитрова-Пенева – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата за игрална
зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73. „ДРИЙМ БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-348 от 16.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-288 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-288, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДРИЙМ БЕТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, общ.
Столична, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков” № 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 „ДРИЙМ
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо
Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 205126243, представлявано заедно от Иво Милков Папазов и
Никола Петров Николов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, общ. Столична, район „Оборище“, бул. „Княз Александър
Дондуков” № 18.
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.
2.74. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-383 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-290 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Смолян,
бул. „България” № 3 А, х-л „Кипарис Алфа“
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от Георги Митков Петков
и Петър Валентинов Рашков – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3 А, х-л „Кипарис
Алфа“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75. „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх.№ 000030-366 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-326 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-326 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕРСАЙ
КЛУБ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „М. Дринов“ № 13,
ЕИК: 204020970, представлявано от Васил Атанасов Кръстев - управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 17.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.76. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-367 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-327 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 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 „СИКС ГРУП – 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село“, ж. к. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241,
представлявано от Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител”
№ 114 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.77. ЕТ „ЕКЗОТИКА - 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг (предложение с изх.№
000030-387 от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-328 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-328, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг,
ул. „Волга” № 103, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков Андреев /физическо
лице-търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-388 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-329 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-329, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Крумовград, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79. „Д И Д“ ООД, гр. Враца (предложение с изх.№ 000030-404 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-370 от 17.01.2019 г.)
На 17.01.2019 г. с вх. № 000030-370 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д и Д” ООД, гр. Враца, за подмяна
на 4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик-2“ – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Д и Д”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, Супер № 25,
ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов – управител, за подмяна на
4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик-2“ – 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.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-63 от 04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-35 от 03.01.2019 г.)
На 03.01.2019 г. с вх. № 000030-35, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци“ № 56;
2. с. Оризово, обл. Стара Загора, Център.
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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3.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-382 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-353 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-353 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 увеличение с 4
/четири/ и намаление с 12 /дванадесет/ 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. гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 20;
2. гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ № 93;
3. гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 61 В;
4. с. Детелина, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
5. гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. 24, вх. Б, ет. 0, гараж 14;
6. с. Дебелт, обл. Бургас, ж. к. „Металург“, бл. № 1, вх. А, ет. 1;
7. гр. София, ул. „Велчо Атанасов“ № 46-48;
8. гр. София, ж. к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 87, вх. Б;
9. гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Назъм Хикмет“ № 4;
10. гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ № 9 А;
11. гр. Варна, пл. „Лаврентий“ № 37;
12. гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 115, вх. 9 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Двадесета“ № 5;
2. гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Струмешница“ № 19;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж. к. „Овча купел-Първа част“, бл.
429, вх. Б;
4. гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Дружба“, бл. 13, вх. В, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
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3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-62 от 04.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-34 от 03.01.2019 г.)
На 03.01.2019 г. с вх. № 000030-34, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Септемврийци“ № 56;
2. с. Оризово, обл. Стара Загора, Център.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
3.2. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-275 от 15.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-187 от 11.01.2019 г.)
На 11.01.2019 г. с вх. № 000030-187, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” 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 и
надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в увеличение със 2 /два/ броя и намаление с 4
/четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, 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 и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Двадесета“ № 5;
2. гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 47.
II. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Трети март“ № 8;
2. гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Георги Димитров“ № 34;
3. гр. Пловдив, бул. Дунав № 89;
4. гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Росица“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-381 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-355 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-355 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 увеличение с 4 /четири/ и намаление с 12 /дванадесет/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 20;
2. гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ № 93;
3. гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 61 В;
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4. с. Детелина, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
5. гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. 24, вх. Б, ет. 0, гараж 14;
6. с. Дебелт, обл. Бургас, ж. к. „Металург“, бл. № 1, вх. А, ет. 1;
7. гр. София, ул. „Велчо Атанасов“ № 46-48;
8. гр. София, ж. к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 87, вх. Б;
9. гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Назъм Хикмет“ № 4;
10. гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ № 9 А;
11. гр. Варна, пл. „Лаврентий“ № 37;
12. гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 115, вх. 9 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Двадесета“ № 5;
2. гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Струмешница“ № 19;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж. к. „Овча купел-Първа част“, бл.
429, вх. Б;
4. гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Дружба“, бл. 13, вх. В, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
4. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-380 от 17.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-356 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в увеличение с 4 /четири/ и
намаление с 12 /дванадесет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 20;
2. гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ № 93;
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3. гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 61 В;
4. с. Детелина, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
5. гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. 24, вх. Б, ет. 0, гараж 14;
6. с. Дебелт, обл. Бургас, ж. к. „Металург“, бл. № 1, вх. А, ет. 1;
7. гр. София, ул. „Велчо Атанасов“ № 46-48;
8. гр. София, ж. к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 87, вх. Б;
9. гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Назъм Хикмет“ № 4;
10. гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ № 9 А;
11. гр. Варна, пл. „Лаврентий“ № 37;
12. гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 115, вх. 9 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Двадесета“ № 5;
2. гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Струмешница“ № 19;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж. к. „Овча купел-Първа част“, бл.
429, вх. Б;
4. гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Дружба“, бл. 13, вх. В, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-159 от 10.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-97 от 07.01.2019 г.)
На 07.01.2019 г. с вх. № 000030-97 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Средец“, пл. „Народно събрание” № 4, по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-15170 от 05.12.2018 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 „МАКРА-Т” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826,
представлявано от Петър Иванов Стоянов - управител, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”,
пл. „Народно събрание” № 4.
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.
1.2. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-253 от
14.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-147 от 14.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 52, ЕИК: 204730828, представлявано от Хамит Нежат
Джанътез само заедно с Росен Йорданов Киришев или Хамит Нежат Джанътез само заедно с
Курти Георгиев Куртев или Бурхан Генч само заедно с Росен Йорданов Киришев или
Бурхан Генч само заедно с Курти Георгиев Куртев – управители, за промяна процента на
отчисление на джакпот система NEXIO, JPHW5 с идентификационен № 574951739 от 1,26%
на 0,95% в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-270 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-226 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-226 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес“, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-16254 от
27.12.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от Бора Ефендиоглу, Хасан Йозгюр Фидан и Юмит Зафер Сакаря – от всеки
двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2 хотел „Тримонциум Принцес“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.4. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-396 от 17.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-232 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-232, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци за участие в хазартни
игри /чипове/ за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел
„Черно море“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-15051/04.12.2018 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. 9 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова - управител, 7 /седем/ броя
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.5. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-392 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-334 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-334 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” ЕАД,
гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан
Стефано”, № 3, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-16174 от 20.12.2018 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.
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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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 79, ет. 2, ап. 5,
ЕИК: 203805555, представлявано от Ирина Благомирова Божилова, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано”, № 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.
1.6. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030397 от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-335 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео
Милев” № 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Мустафа Ятмаз,
за намаление с 3 /три/ броя на системите за формиране на премия джакпот в игрално казино
с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев”, № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-190 от
11.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-152 от 10.01.2019 г.)
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На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-152 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо
Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски – управител, за подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо
Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-266 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-158 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-158, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“, № 7, ЕИК: 202346216, представлявано от Жечо Иванов Маринов и Василена
Николова Янчева - управители, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
74

Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.3. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-322 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-204 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-204, 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 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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 1 /един/ брой джакпот система 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.
2.4. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-321 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-205 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-205, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Карловска” № 40А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 1 /един/ брой джакпот система в
игрална зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Карловска” № 40А.
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.
2.5. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-320 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-206 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-206 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Негован, р-н „Нови Искър“, обл. София,
ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 1 /един/ брой
джакпот система в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н „Нови Искър“, обл. София,
ул. „Васил Левски” № 28А.
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.
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-277 от
15.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-207 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-207 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл.
„Севтополис“ № 3.
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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
„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 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара
Загора, пл. „Севтополис“ № 3.
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.
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-300 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-208 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2018 г. с вх. № 000030-208 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Средец,
област Бургас, пл. „България” № 4.
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.
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2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-301 от
16.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-209 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2018 г. с вх. № 000030-209 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Правец, Софийска област, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Правец, Софийска
област, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.9. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-405 от
17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-394 от 17.01.2019 г.)
На 17.01.2019 г. с вх. № 000030-394 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
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 „Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Академик Борис Стефанов“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-1 А“, блок № 502, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 204374549, представлявано заедно и поотделно от Александра Емилиянова
Байкушева и Игнат Емилиянов Байкушев – управители, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Студентски“, ж. к. „Студентски град“, ул. „Академик Борис Стефанов“ № 35.
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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.
3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-379 от 17.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-279 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на
нова разновидност с наименование „ЕЗИ ИЛИ ТУРА” - първи тираж и 1 /един/ брой образец
на талон към нея, с общ брой 4 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 43 /четиридесет и три/ броя
разновидности, в това число въвеждането на нова разновидност с наименование „ЕЗИ ИЛИ
ТУРА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ЕЗИ ИЛИ ТУРА” - първи тираж, с
общ брой 4 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За хазартни игри (онлайн):
4.1. „ТСГ Интерактив“, Малта (предложение с изх. № 000030-16397 от 28.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15721 от 13.12.2018 г.)
На 13.12.2018 г. с вх. № 000030-15721 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТСГ Интерактив” плс
(TSG Interactive pls), Малта за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри онлайн по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10266 от 30.08.2018
г. Предхожда го заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване и игрален софтуер № 000030-15722 от 13.12.2018 г.
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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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТСГ Интерактив” плс (TSG Interactive pls), със
седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа 8, бул. „Сир Тами
Замит“, представлявано от Рафаел Ашкенази и Гай Темплър – директори, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри онлайн.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
По раздел девети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-134/09.01.2019 г.
На 17.12.2018 г. с вх. № 000030-15845, в съответствие с чл. 32, във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД,
гр. Севлиево, за прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен,
ул. „Христо Ботев“, № 52, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-8468 от 02.07.2018 г.
С вх. № 000030-16238/21.12.2018 г. е внесено заявление за прекратяване
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-15845 от 17.12.2018 г. „КОМЕРС” ЕООД, гр. София, за прекратяване
действието на издаден лиценз на игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен,
ул. „Христо Ботев”, № 52.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2. Докладна записка изх. № 27/11.01.2019 г.
На 10.01.2019 г. с вх. № 177 е получено уведомително писмо от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София във връзка с предложение с изх. № 2164 от 19.12.2018 г. по прилагане на
принудителна административна мярка за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян
Дановски“, № 9.
На 08.01.2019 г. „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София е подало писмено искане с
вх. № 000030-112 за предсрочно прекратяване на срока на действие на издадения за
горепосочения обект лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, с оглед
на което дружеството отправя молба да бъде прекратено административното производство
80

по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за
хазарта.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Да се произнесе по искането за предсрочно прекратяване на дейността на
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски“, № 9, като прекратява
образуваното производство по прилагане на принудителна административна мярка по
чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Прие на сведение Докладна записка изх. № 324/16.01.2019 г.
По раздел десети. Разни.

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