РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-985
Гр. София, 30.01.2019 г.
Днес, 29 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. Николай Райчев
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. № 131 от 28.01.2019 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. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-857 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-792 от 25.01.2019 г.)
2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-858 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-794 от 25.01.2019 г.)
3. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-859 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-795от 25.01.2019 г.)
4. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-860 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-796 от 25.01.2019 г.)
5. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-853 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-797 от 25.01.2019 г.)
6. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-861 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-799 от 25.01.2019 г.)
7. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-854 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-800 от 25.01.2019 г.)
8. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-871 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-801 от 25.01.2019 г.)
9. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-855 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-817 от 25.01.2019 г.)
10. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-864 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-820 от 25.01.2019 г.)

11. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-873 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-826 от 25.01.2019 г.)
12. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-872 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-827 от 25.01.2019 г.)
Раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-847 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-774 от 25.01.2019 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-630 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-286 от 15.01.2019 г.)
1.2. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-642 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-289 от 15.01.2019 г.)
1.3. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх.
№ 000030-848 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-751 от 24.01.2019 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-753 от 24.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-16325 от 27.12.2018 г.)
1.2. „РАДЕЛА 02“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-754 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-111 от 08.01.2019 г.)
1.3. „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-755 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-247 от 14.01.2019 г.)
1.4. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-756 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-264 от 15.01.2019 г.)
1.5. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-833 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-716 от 24.01.2019 г.)
2. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета (онлайн):
2.1. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-757 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-169 от 10.01.2019 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ“ ЕООД, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030831 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-701 от 23.01.2019 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-806 от 25.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-231 от 14.01.2019 г.)
1.2. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-862 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-791 от 25.01.2019 г.)
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1.3. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-639 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-531 от 18.01.2019 г.)
1.4. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-728 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-705 от 23.01.2019 г.)
1.5. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-804
от 25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-723 от 24.01.2019 г.)
1.6. „ ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-809 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-724 от 24.01.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-749 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-16377 от 28.12.2018 г.)
2.2. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-616 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-313 от 16.01.2019 г.)
2.3. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-641 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-534 от 18.01.2019 г.)
2.4. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-828 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-758 от 24.01.2019 г.)
2.5. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-629 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-537 от 18.01.2019 г.)
2.6. „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-748 от 24.01.2019 г. по искане с
вх. № 000030-543 от 21.01.2019 г.)
2.7. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-628 от 22.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-555 от 21.01.2019 г.)
2.8. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-617 от 22.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-556 от 21.01.2019 г.)
2.9. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-735 от 24.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-557 от 21.01.2019 г.)
2.10. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-640 от 22.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-558 от 21.01.2019 г.)
2.11. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-619 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-559 от 21.01.2019 г.)
2.12. „МОТ 70“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-643 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-595 от 22.01.2019 г.)
2.13. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-741 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-596 от 22.01.2019 г.)
2.14. „КАЗИНО СЪРКЪЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-740 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-597 от 22.01.2019 г.)
2.15. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-734 от 24.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-618 от 22.01.2019 г.)
2.16. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-733 от 24.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-620 от 22.01.2019 г.)
2.17. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-727 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-621 отг 22.01.2019 г.)
2.18. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-729 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-622 отг 22.01.2019 г.)
2.19. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-768 от 25.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-623 от 22.01.2019 г.)
2.20. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-769 от 25.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-624 от 22.01.2019 г.)
2.21. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-730 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-634 от 22.01.2019 г.)
2.22. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-731 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-635 от 22.01.2019 г.)
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2.23. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-771 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-644 от 23.01.2019 г.)
2.24. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-770 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-645 от 23.01.2019 г.)
2.25. „ФРИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-832 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-704 от 23.01.2019 г.)
2.26. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-732 от 24.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-706 от 23.01.2019 г.)
2.27. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-838 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-707 от 23.01.2019 г.)
2.28. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-767 от 25.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-709 от 23.01.2019 г.)
2.29. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-807 от 25.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-710 от 23.01.2019 г.)
2.30. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-805 от 25.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-721 от 24.01.2019 г.)
2.31. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-802 от 25.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-750 от 24.01.2019 г.)
2.32. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх.
№ 000030-851 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-752 от 24.01.2019 г.)
2.33. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030-845 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-759 от 24.01.2019 г.)
2.34. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030-870 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-812 от 25.01.2019 г.)
2.35. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-834 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-760 от 24.01.2019 г.)
2.36. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-803 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-773 от 25.01.2019 г.)
2.37. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-852 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-779 от 25.01.2019 г.)
2.38. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-829 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-780 от 25.01.2019 г.)
2.39. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-830 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-781 от 25.01.2019 г.)
2.40. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-846 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-782 от 25.01.2019 г.)
2.41. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-866 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-815 от 25.01.2019 г.)
2.42. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-867 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-816 от 25.01.2019 г.)
2.43. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-869 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-819 от 25.01.2019 г.)
2.44. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-868 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-818 от 25.01.2019 г.)
2.45. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-850 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-821 от 25.01.2019 г.)
2.46. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-863 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-822 от 25.01.2019 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-745 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-698 от 23.01.2019 г.)
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-742 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-700 от 23.01.2019 г.)
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3.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-842 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-825 от 25.01.2019 г.)
3.4. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София(предложение с изх.№ 000030-808 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-725 от 24.01.2019 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. №
000030-744 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-695 от 23.01.2019 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-743 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-699 от 23.01.2019 г.)
4.3. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-849 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-810 от 25.01.2019 г.)
4.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-844 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-823 от 25.01.2019 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-843 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-824 от 25.01.2019 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. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-772 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-357 от 16.01.2019 г.)
1.2. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-738 от 24.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-649 от 23.01.2019 г.)
2. За моментна лотарийна игра:
2.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-865 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-726 от 24.01.2019 г.)
Раздел девети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „ТСГ ИНТЕРАКТИВ“ ПЛС, гр. Тажбиж (предложение с изх № 000030-708 от
23.01.2019 г.)
Раздел десети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-625/22.01.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-737/24.01.2019 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-739/24.01.2019 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-764/24.01.2019 г.
5. Докладна записка изх. № 000030-765/24.01.2019 г.
6. Докладна записка изх. № 000030-856/28.01.2019 г.
Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
(предложение с изх. № 131 от 28.01.2019 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),
5

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://betwinner.com/
https://betwinner1.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници
са осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет
страниците следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и
услуги за помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на
интернет страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на
хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни
зони. В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да
отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява
недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари,
депозирани в сметките на играчите след което да закрият дейността си. Освен това,
компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да
манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер
и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради
факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна
комисия по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския
законодател, който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на
хазартни игри без съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://betwinner.com/
https://betwinner1.com/
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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 и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-857 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-792 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-792 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

3 Genie Wishes; 3 Kingdoms – Battle of Red
Cliffs;7 Piggies; Ancient Egypt; Aztec Gems;
Caishen’s Gold; Chilli Heat; Diamond Strike;
Dragon Kingdom; Fairytale Fortune; Fire 88;
Gold Rush; Great Rhino; Hot Safari; Joker’s
Jewels; Jurassic Giants; Monkey Madness;
Panda’s Fortune; Pixie Wings; Santa; Vegas
7

Nights; Wild Spells; Wolf Gold
1.

Версия на платформата

CV25-1.0.50619

Документ от изпитване №

MO-401-PPL-18-02 от 30.10.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

Онлайн залагания:

2.

Наименование
Документ от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)
1. 3 Genie Wishes, версия 30943;
2. 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs, версия
30943;
3. 7 Piggies, версия 30941;
4. Ancient Egypt, версия 31146;
5. Aztec Gems, версия 30941;
6. Caishen’s Gold, версия 30941;
7. Chilli Heat, версия 30941;
8. Diamond Strike, версия 30941;
9. Dragon Kingdom, версия 30943;
10. Fairytale Fortune, версия 30941;
11. Fire 88, версия 30941;
12. Gold Rush, версия 30941;
13. Great Rhino, версия 30941;
14. Hot Safari, версия 30943;
15. Joker’s Jewels, версия 30941;
16. Jurassic Giants, версия 30941;
17. Monkey Madness, версия 30941;
18. Panda’s Fortune, версия 30941;
19. Pixie Wings, версия 30941;
20. Santa, версия 30941;
21. Vegas Nights, версия 30941;
22. Wild Spells, версия 30941;
23. Wolf Gold, версия 30941.
Генератор на случайни числа
„PragmaticPlay RNG“
2018PPL079RNG401 от 17.04.2018 г.
PragmaticPlay Ltd., Малта
„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн
(игри в игрално казино)

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

8

2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-858 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-794 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-794 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Extra Fruity

Документ от изпитване №

2018PPL123LC401 от 23.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Extra Fruity.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-859 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-795 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-795 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Vegas Magic

Версия на платформата

CV25-1.0.50619

Документ от изпитване №

MO-385-PPL-18-16-401 от 23.10.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Vegas Magic, версия 30777.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-860 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-796 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-796 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Egyptian Fortunes

Версия на платформата

CV25-1.0.50619

Документ от изпитване №

MO-385-PPL-18-18-401 от 15.11.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Egyptian Fortunes, версия 32018.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-853 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-797 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-797 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
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Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Ancient Egypt Classic

Версия на платформата

CV27-1.0.50621

Документ от изпитване №

MO-385-PPL-18-19-401 от 08.11.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Ancient Egypt Classic, версия 31293.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-861 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-799 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-799 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Leprechaun Carol, Mustang Gold, Vikings vs
Trolls, Wild Pixies
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1.

Версия на платформата

CV27-1.0.50621

Документ от изпитване №

MO-385-PPL-18-24-401 от 06.12.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

Онлайн залагания:

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)
1. Leprechaun Carol, версия 33158;
2. Mustang Gold, версия 33119;
3. Vikings vs Trolls, версия 32971;
4. Wild Pixies, версия 33139;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-854 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-800 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-800 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Master Chen’s Fortune

Версия на платформата

CV25-1.0.50619

Документ от изпитване №

2018PPL141LC401 от 26.09.2018 г.

Производител/ номер на

PragmaticPlay Ltd., Малта
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удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Master Chen’s Fortune, версия 29522.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-871 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-801 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-801 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Triple Dragons

Версия на платформата

CV27-1.0.50621

Документ от изпитване №

MO-385-PPL-18-20-401 от 29.11.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Triple Dragons, версия 30912.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-855 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-817 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-817 е подадено писмено заявление от „МЕДЖИК
КОИН” ООД 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 „МЕДЖИК КОИН” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“,
7-ми км, сградата на ЗИТ, корп. ІІ, ет. 3, ЕИК: 130152730, представлявано от Румен
Манолов Данаилов - управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

MAGIC COIN

Тип, версия

VN-91-MF-D, AP M2

Протокол от изпитване №

ИА-2755 от 24.01.2019 г.
„МЕДЖИК КОИН” ООД /
И-1758 от 15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„МЕДЖИК КОИН” ООД /
И-1758 от 15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

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

Т-0358V

Година на производство

2018

Вид на играта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gangster World;
Horus Eye;
Pandora;
Rich Fish;
Bonus Joker II;
Four Fruits II;
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7. Mad Mechanic Deluxe;
8. Mystery Joker II;
9. Smiling Joker II;
10. Turbo Slots.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-864 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-820 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-820 е подадено писмено заявление от „МЕДЖИК
КОИН” ООД 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 „МЕДЖИК КОИН” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“,
7ми км, сградата на ЗИТ, корп. ІІ, ет. 3, ЕИК: 130152730, представлявано от Румен
Манолов Данаилов - управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

MAGIC COIN

Тип, версия

VN-91-MF-D, AP M1

Протокол от изпитване №

ИА-2754 от 24.01.2019 г.
„МЕДЖИК КОИН” ООД /
И-1758 от 15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„МЕДЖИК КОИН” ООД /
И-1758 от 15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

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

Т-0354V

Година на производство

2018
16

1. Blood;
2. Bonus Joker;
3. Dice 81;
4. Four Fruits;
5. LUCKY 81;
6. Mad Mechanic;
7. Midnights Fruits 81;
8. Mystery Joker;
9. Slot Birds;
10. Smiling Joker;
11. Turbo Slots;
12. Wild Fruits.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
11. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030873 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-826 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-826 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 представеният 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

GREEN COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2618.6 от 24.01.2019 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производител / номер на
удостоверение
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Заявител / номер на
удостоверение

„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. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. FRUITS KINGDOM;
8. ULTIMATE HOT;
9. MAJESTIC FOREST;
10. CARAMEL HOT;
11. DRAGON REBORN;
12. THE STORY OF ALEXANDER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. AGE OF TROY;
20. THE SECRETS OF LONDON;
21. SECRETS OF ALCHEMY;
22. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23. SPANISH PASSION;
24. THUMBELINA’S DREAM;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. GAME OF LUCK;
28. LUCKY & WILD;
29. LIKE A DIAMOND;
30. EXTREMELY HOT;
31. IMPERIAL WARS;
32. CIRCUS BRILLIANT;
33. GENIUS OF LEONARDO;
34. RAINBOW QUEEN;
35. ALMIGHTY RAMSES II;
36. More LIKE А DIAMOND;
37. OLIMPUS GLORY;
38. ROYAL SECRETS;
39. More DICE & ROLL;
40. LUCKY HOT;
41. HOT & CASH;
42. More LUCKY & WILD;
43. GOLD DUST;
44. FOREST TALE;
45. LUCKY CATS;
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46. THE EXPLORERS;
47. 50 HORSES;
48. FUJIYAMA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
12. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030872 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-827 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-827 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 представеният 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

FRUITS COLLECTION-2

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2686.3 от 24.01.2019 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

Година на производство

2017 г.
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Вид на играта

1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. 100 SUPER HOT;
4. BURNING HOT;
5. 20 BURNING HOT;
6. 40 BURNING HOT;
7. 100 BURNING HOT;
8. 40 MEGA CLOVER;
9. 50 MEGA CLOVER;
10. FLAMING HOT;
11. 100 FLAMING HOT;
12. 100 LUCKY HAT;
13. EXTRA STARS;
14. 20 EXTRA STARS;
15. 40 EXTRA STARS;
16. 40 ULTRA RESPIN;
17. 5 DAZZLING HOT;
18. 20 DAZZLING HOT;
19. 20 HOT BLAST;
20. 50 HOT BLAST;
21. 30 SPICY FRUITS;
22. 50 SPICY FRUITS;
23. 20 JOKER REELS;
24. 40 JOKER REELS;
25. SHINING CROWN;
26. 40 SHINING CROWN;
27. 5 BURNING HEART;
28. 10 BURNING HEART;
29. DICE & ROLL;
30. more DICE & ROLL;
31. LUCKY & WILD;
32. more LUCKY & WILD;
33. HOT & CASH;
34. 40 HOT & CASH;
35. 20 CHARMING JOKER;
36. 40 LUCKY KING;
37. 5 JUGGLE FRUITS;
38. CARAMEL HOT;
39. SUPER 20;
40. DICE HIGH;
41. LUCKY HOT;
42. EXTREMELY HOT;
43. ULTIMATE HOT;
44. 5 GREAT STAR;
45. SUPREME HOT;
46. GREAT 27;
47. 27 WINS;
48. 81 WINS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-847 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-774 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-774, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в 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 „СТАР ПРИНЦЕС”
АД, гр. Свиленград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-630 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-286 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-286, 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
„БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ЕООД, 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от Петър Валентинов
Рашков и Георги Митков Петков. – управители, за промяна в управлението и собствеността.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ЕООД, 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.
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Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
1.2. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-642 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-289 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-289, 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 „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС”
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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул.
„Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от Георги Митков Петков и
Петър Валентинов Рашков - управители, заедно и поотделно, за промяна на правната форма
на дружеството от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ЕООД на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
1.3. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение с
изх. № 000030-848 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-751 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-751, 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 „ПАНО И САНИАВРАМОВИ И СИЕ” ООД, гр. Горна Оряховица, 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 „ПАНО И
САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр.
Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 203823585,
представлявано от Йордан Филипов Аврамов – управител, за промяна в начина на
представляване на дружеството.
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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 – 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-753 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-16325 от 27.12.2018 г.)
На 27.12.2018 г. с вх. № 000030-16325, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД,
гр. Бургас, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Лозенец, област Бургас, ул. „Георги Кондолов“, № 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.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на искане с вх. № 000030-16325/27.12.2019 г. за
продължаване срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас 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 и Станка Петкова Георгиева – законни представители на искателя
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Лозенец, област Бургас, ул. „Георги Кондолов“, № 18, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „РАДЕЛА 02“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-754 от 24.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-111 от 08.01.2019 г.)
На 08.01.2019 г. с вх. № 000030-111, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДЕЛА 02“ ЕООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев”, № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
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Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„РАДЕЛА 02“ ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК: 130998399, представлявано от Георги Петков
Карагьозов – управител за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев”, № 88, с 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-755 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-247 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-247, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ООД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес:
гр. Велинград, ул. „Отец Паисий“, блок № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев –
законен представител на искателя (управител) за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Отец Паисий“, блок № 2А, с 28
/двадесет и осем/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-756 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-264 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-264, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне“, бул. „Владимир Вазов”, № 9.
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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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано от Руди Христов Баков – законен
представител на искателя за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, бул. „Владимир Вазов”, № 9, с 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-833 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-716 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-716, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ“,
гр. Русе, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Шести Септември”, № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ“, гр. Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска”, № 26, вх. Б, етаж 1, ЕИК: 117504909, представлявано от Силви Трифонов
Сербезов – физическо лице-търговец за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести Септември”, № 90, с 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета (онлайн):
2.1. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-757 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-169 от 10.01.2019 г.)
На 10.01.2019 г. с вх. № 000030-169, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“
АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“, № 43 , представлявано от Димитър Денчев
Ганев – законен представител, за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести.Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ“ ЕООД, гр. Петрич (предложение с изх. №
000030-831 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-701 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-701, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ“, гр. Петрич, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Славянка”, № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 3 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ“, гр. Петрич със
седалище и адрес на управление: гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле
Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляванo от Полина Милчева Янакиева - физическо
лице - търговец, за срок от 5 /пет/ години за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Славянка”, № 3, с 19
/десетнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-806 от 25.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-231 от 14.01.2019 г.)
На 14.01.2019 г. с вх. № 000030-231 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
увеличение с 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Петър Иванов Стоянов управител, за увеличение с 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-862 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-791 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-791 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Петър Иванов Стоянов - управител,
за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-639 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-531 от 18.01.2019 г.)
На 18.01.2019 г. с вх. № 000030-531, 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 увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение на „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 52, ЕИК: 204730828,
представлявано от Хамит Нежат Джанътез само заедно с Росен Йорданов Киришев или
Хамит Нежат Джанътез само заедно с Курти Георгиев Куртев или Бурхан Генч само заедно с
Росен Йорданов Киришев или Бурхан Генч само заедно с Курти Георгиев Куртев –
управители, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-728 от 24.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-705 от 23.01.2019 г.)
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На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-705 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 10 /десет/ броя и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня 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 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 „АКТИВ БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано само двама по двама от Зейнеп
Бирбудак, Али Айдън и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, за подмяна на 10 /десет/ броя и
намаление с 5 /пет/ брой на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 131, х-л „София Принцес Хотел“.
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. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030804 от 25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-723 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-723 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление с 1 /един/ игрален автомат и подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 1, казино „Нимфес Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„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 1 /един/ игрален автомат и подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес
Принцес”.
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.
1.6. „ЕНТЕРТЕЙМAНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-809 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-724 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-724 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, х-л „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„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, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличение с
4 /четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л „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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030749 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-16377 от 28.12.2018 г.)
На 28.12.2018 г. с вх. № 000030-16377 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ”
ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 отказано даване на разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ЛАС ВЕГАС-РУСКИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Братя Жекови” № 86, вх. Г, ет. 2, ап. 82, ЕИК: 204688628, представлявано от Янка
Петрова Лазарова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
ІІ. Да не бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС-РУСКИЯ” ЕООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-616 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-313 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-313, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
район „Център“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-641 от 22.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-534 от 18.01.2019 г.)
На 18.01.2019 г. с вх. № 000030-534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, увеличение 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. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стефан Пешев“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стефан Пешев“
№ 45.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-828 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-758 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.5. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-629 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-537 от 18.01.2019 г.)
На 18.01.2019 г. с вх. № 000030-537, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Летница,
обл. Ловеч, бул. „България“ № 38 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 „ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Летница, обл. Ловеч,
бул. „България“ № 38 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.
2.6. „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-748 от 24.01.2019 г. по искане
с вх. № 000030-543 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за подмяна
на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Стефан Стамболов ” № 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 „ЧЕРРИ”
ООД, гр. Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител, и Георги Минков
Демирев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов ” № 3.
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.
2.7. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-628 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-555 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-555 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България” № 64,
ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от Илиян Красимиров Каменов и
Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-617 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-556 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-556 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България”, № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл.
Кърджали, бул. „България” № 64, ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от
Илиян Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”, №
64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-735 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-557 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян Красимиров Каменов и Христо
Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-640 от
22.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-558 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-558 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД
гр. Кърджали, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Алксандър Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, р-н „Център”,
бул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян
Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” 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.
2.11. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-619 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-559 от 21.01.2019 г.)
На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-559, 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
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66,
ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил
Петров Георгиев – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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.
2.12. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-619 от 22.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-559 от 21.01.2019 г.)
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На 21.01.2019 г. с вх. № 000030-559, 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
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66,
ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил
Петров Георгиев – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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.
2.13. „МОТ 70“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-643 от 22.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-595 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-595, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол,
ул. „Търговска” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ 70” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 154, вх. Б,
ет. 0, ап. офис 1 и 2, ЕИК: 102926909, представлявано заедно от Димитър Кръстев Кръстев и
Милен Генов Тотев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-741 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-596 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-596 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО РЕД БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Ян Хунияди“ № 14, 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 РЕД БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ж. к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой“, № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2,
ЕИК: 204321774, представлявано от Петко Валентинов Найденов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Ян Хунияди“ № 14, 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.
2.15. „КАЗИНО СЪРКЪЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-740 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-597 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-597, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 1 /едно/ игрално място с 1 /един/
игрален автомат с 1 /едно/ игрално място, намаляване с 3 /три/ игрални места от 1 /един/
игрален автомат и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 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 „КАЗИНО
СЪРКЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано
Анелия Бориславова Михайлова - управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 1
/едно/ игрално място с 1 /един/ игрален автомат с 1 /едно/ игрално място, намаляване с 3
/три/ игрални места от 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 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.
2.16. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-734 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-618 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-618 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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места на
игралните автомати 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:
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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/
броя игрални места на игралните автомати 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.
2.17. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-733 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-620 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-620, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски“, ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от
Пепа Димитрова Момчилова-Колева и Данаил Христов Илиев – управители, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“,
ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-727 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-621 отг 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-621 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 4 /четири/ 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 4 /четири/ 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.
2.19. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-729 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-622 отг 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-622, 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 автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе,
площад „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 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 автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, площад „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-768 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-623 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-623 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, р - н
„Център”, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж. к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, р - н „Център”, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
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. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-769 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-624 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-624 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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.
2.22. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-730 от 24.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-634 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-634 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Деян Добрев Ганев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
обл. Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
42

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-731 от 24.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-635 от 22.01.2019 г.)
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-635, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Галина
Илиева Коджабашева - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-771 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-644 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-644, 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 увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 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:
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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 Владимиров Рашков – управители, заедно и поотделно, за увеличение с 1 /един/ и
подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Грамадка” № 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.
2.25. „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-770 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-645 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-645 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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 Владимиров Рашков – управители, заедно и поотделно , за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор
Александров” № 38.
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. „ФРИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-832 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-704 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-704 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Петрич, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
В 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
„ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл. Благоевград,
ул. „Цар Борис III” № 45, ЕИК: 201783971, представлявано от Димитър Христов Бацанов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
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. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-732 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-706 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-706, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски”, № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж. к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски”, № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-838 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-707 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж. к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
45

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”,
ж. к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей
Яворов Матев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж. к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-767 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-709 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № № 000030-709, 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“
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, бул. „България“, № 21- 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 „СИКС
ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“, ж. к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. 20, ЕИК: 200601241, представлявано
от Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“, № 21- 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.
2.30. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-807 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-710 от 23.01.2019 г.)
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На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Перник,
ул. „Кракра“ № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 30.
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. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-805 от 25.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-721 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-721 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 5 /пет/ игрални автомати и увеличение с 2 /два/ броя на игрални автомата 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 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, общ. „Столична“,
р–н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомати и увеличение с 2
/два/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“, № 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.
47

2.32. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-802 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-750 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„МОНТЕСИТО-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692, представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88 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.
2.33. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение
с изх. № 000030-851 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-752 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ” ООД, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ПАНО
И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 203823585, представлявано от
Йордан Филипов Аврамов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”
ООД, гр. Горна Оряховица, 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.
2.34. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030-845
от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-759 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-759, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”
ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” №
3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител
и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, обл. Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, 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. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030870 от 28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-812 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 15
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. 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 „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител
и Ирина Александрова Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/
броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров”, № 15 Г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-834 от 28.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-760 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-760, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО 2007” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска
област, ул. „Боровец“ № 2 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 „ЕВРО
2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“,
бул. „Симеоновско шосе“ № 85-3, вх. А, ет. 3, ап. А4, ЕИК: 175195896, представлявано от
Мирослав Павлов Гаврилов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска област, ул. „Боровец“ № 2 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.
2.37. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-803
от 25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-773 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-773, 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”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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 1 /един/ брой игрален автомат и
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област
Благоевград, ул. „Бяла река” № 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.
2.38. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-829 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-780 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-780 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Богомил” № 59А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Богомил” № 59А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.39. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-830 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-781 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-781 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-846 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-782 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-782 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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,
бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за игралната зала.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-866 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-815 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-815, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. София, ж.к. „Люлин“,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
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. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-867 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-816 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-816, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
обл. Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано
от Мирослав Александров Младенов – управител , за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 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.
2.43. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-869 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-819 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-819, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски”, № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-868 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-818 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Чипровци”, № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци”, № 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.
2.45. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-850 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-821 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-821, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл.
Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар
„Хелиус“.
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. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-863 от
28.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-822 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, 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.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-745 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-698 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-698, 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 1
/един/ брой 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Иванча, обл. Велико Търново, Център.
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.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-742 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-700 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-700, 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 1
/един/ брой 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Стряма, обл. Пловдив, 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.
3.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-842 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-825 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-825 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
10 /десет/ и намаление с
8 /осем/ 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.
к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шести май“ № 17 А;
2. гр. Правец, общ. Правец, обл. София, ул. „Възраждане“ № 8;
3. гр. Златица, общ. Златица, обл. София, пл. „Македония“№ 1;
4. гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Росица“ № 2;
5. гр. Ивайловград,
общ.
Ивайловград,
обл.
Хасково,
ул.
„Георги
Димитров“ № 34;
6. с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Първа“ № 56;
7. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Александър Якимов“ № 43;
8. гр. Враца, общ Враца, обл. Враца, ул. „Ген Леонов“ № 9.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 24, жилищен блок
„Свобода“, стая № 9 и № 10;
2. гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 70 Е (пазар);
3. с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Победа“№ 16 А;
4. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“
№ 183;
5. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. „Руски“ № 26, ет. 1;
6. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 39;
7. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Стамат Икономов“ № 1;
8. гр. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „1-ва“ № 46;
9. гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ет. 1,
магазин № 4;
10. гр. София, общ. София, обл. София, ж. к. „Люлин 2“, бл. 280, вх. Г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София(предложение с изх.№ 000030-808 от
25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-725 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-725, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
АД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на
4 /четири/ пункта.
58

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
1.

с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич,
ул. „Средна гора“, ПИ 53120.502.302

2.

гр. София, общ. Столична, обл. София-град,
ул. „Стара планина“ № 5, ет. 1, магазин №
14

3.

с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, УПИ
XV-740, кв. 7

4.

гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл.
Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 251,
Търговски комплекс Shell

НОВ АДРЕС
гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица,
обл. Велико Търново, тротоарно пространство
на улица с о. т. 555-о. т. 740
гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
обл. Велико Търново, до кв. 234, ул. „Георги
Бакалов“, място № 14
гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
обл. Велико Търново, до УПИ XIV, до кв. 141,
ул. „Никола Габровски“, място № 73
гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ул.
„Гладстон“ № 107, вх. 1 с идентификатор
07079.615.1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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. №
000030-744 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-695 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-695, 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 1 /един/ брой 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.
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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 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. Иванча, обл. Велико Търново, 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.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-743 от 24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-699 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-699, 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 1 /един/ брой 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. Стряма, обл. Пловдив, Център.
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.
4.3. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-849 от 28.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-810 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-810, 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 с 5 /пет/ броя и намаление с 8
/осем/ 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:
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. гр. Кнежа, общ. Кнежа, обп. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 70 Е;
2. с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „1-ва“ № 46;
3. гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Г .С. Раковски“ № 131;
4. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“
№ 183;
5. с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Победа“ № 16 А.
II. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ №
68;
2. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „д-р Мирон Игнатиев“ № 4, вх. А;
3. гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Райна
Княгиня“ № 1 А;
4. гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска“ № 43;
5. гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, ул. „Полковник Борис
Дрангов“ № 5;
6. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Царевец“ № 9;
7. гр. София, общ. „Младост“, обл. София-град, ж.к. „Младост-4“, бл. 482, магазин №
9;
8. гр. София, общ. Връбница, обл. София-град, ул. „106“ № 34.
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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.
4.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-844 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-823 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-823 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 10 /десет/ и намаление с 8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шести май“ № 17 А;
2. гр. Правец, общ. Правец, обл. София, ул. „Възраждане“ № 8;
3. гр. Златица, общ. Златица, обл. София, пл. „Македония“№ 1;
4. гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Росица“ № 2;
5. гр. Ивайловград,
общ.
Ивайловград,
обл.
Хасково,
ул.
„Георги
Димитров“ № 34;
6. с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Първа“ № 56;
7. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Александър Якимов“ № 43;
8. гр. Враца, общ Враца, обл. Враца, ул. „Ген Леонов“ № 9.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 24, жилищен блок
„Свобода“, стая № 9 и № 10;
2. гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 70 Е (пазар);
3. с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Победа“№ 16 А;
4. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“
№ 183;
5. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. „Руски“ № 26, ет. 1;
6. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 39;
7. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Стамат Икономов“ № 1;
8. гр. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „1-ва“ № 46;
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9. гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ет. 1,
магазин № 4;
10. гр. София, общ. София, обл. София, ж. к. „Люлин 2“, бл. 280, вх. Г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-843 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-824 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се увеличение с 10 /десет/ и намаление
с 8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шести май“ № 17 А;
2. гр. Правец, общ. Правец, обл. София, ул. „Възраждане“ № 8;
3. гр. Златица, общ. Златица, обл. София, пл. „Македония“№ 1;
4. гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Росица“ № 2;
5. гр. Ивайловград,
общ.
Ивайловград,
обл.
Хасково,
ул.
„Георги
Димитров“ № 34;
6. с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Първа“ № 56;
7. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Александър Якимов“ № 43;
8. гр. Враца, общ Враца, обл. Враца, ул. „Ген Леонов“ № 9.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 24, жилищен блок
„Свобода“, стая № 9 и № 10;
2. гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 70 Е (пазар);
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3. с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Победа“№ 16 А;
4. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“
№ 183;
5. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. „Руски“ № 26, ет. 1;
6. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 39;
7. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Стамат Икономов“ № 1;
8. гр. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „1-ва“ № 46;
9. гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ет. 1,
магазин № 4;
10. гр. София, общ. София, обл. София, ж. к. „Люлин 2“, бл. 280, вх. Г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел 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. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030772 от 25.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-357 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-357 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри и утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци за участие в
хазартни игри /чипове/ в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1, казино „Нимфес Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано от Мустафа Ятмаз, Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” №
1, казино „Нимфес Принцес”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД 7 /седем/
броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-738 от
24.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-649 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-649, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на 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”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен“, ул. „Капитан Райчо“ № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните
директори Юмит Зафер Сакаря, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу, от всеки двама от
общо тримата изпълнителни директори само заедно, за намаление с 1 /един/ брой джакпот
система в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2. За моментна лотарийна игра:
2.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-865 от 28.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-726 от 24.01.2019 г.)
На 24.01.2019 г. с вх. № 000030-726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” и за утвърждаване на 4
/четири/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова разновидност „Диамантена 7: 1 печалба х 500 000
лева и 3 х 100 000 лева – 4-ти лимитиран тираж“; нова разновидност „El Dorado: 1 печалба х
200 000 лева, 10 х 100 000 лева“; нова разновидност „Супер лото + Златно издание: 2
печалби по 500 000 лева, 5 х 100 000 лева и 10 х 50 000 лева“ и разновидност „Златната
рибка: 2 печалби х 200 000 лева, 5 х 100 000 лева“ (корекция на вече утвърден талон).
В 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ
ИГРИ” с 61 /шестдесет и един/ броя разновидности, в това число въвеждането на 3 /три/
нови разновидности с наименование: „Диамантена 7: 1 печалба х 500 000 лева и 3 х 100 000
лева – 4-ти лимитиран тираж“, „El Dorado: 1 печалба х 200 000 лева, 10 х 100 000 лева“,
„Супер лото + Златно издание: 2 печалби по 500 000 лева, 5 х 100 000 лева и 10 х 50 000
лева“ и корекция на вече утвърден талон „Златната рибка: 2 печалби х 200 000 лева, 5 х 100
000 лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нови
разновидности „Диамантена 7: 1 печалба х 500 000 лева и 3 х 100 000 лева – 4-ти лимитиран
тираж“, „El Dorado: 1 печалба х 200 000 лева, 10 х 100 000 лева“, „Супер лото + Златно
издание: 2 печалби по 500 000 лева, 5 х 100 000 лева и 10 х 50 000 лева“ (корекция на вече
утвърден талон).
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. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТСГ ИНТЕРАКТИВ“ ПЛС, гр. Тажбиж (предложение с изх № 000030-708 от
23.01.2019 г.)
На 13.12.2018 г. с вх. № 000030-15722 е подадено писмено заявление от „ТСГ
Интерактив“ плс (TSG Interactive plc) за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
С писмо с вх. № 000030-708 от 23.01.2019 г. е внесена молба за поправка на очевидна
фактическа грешка в Предложение № 000030-15888/18.12.2018 г. за утвърждаване на
игрален софтуер на комуникационно оборудване и в издадено Решение № 00003016117/20.12.2018 г.
Грешката в Предложение № 000030-15888/18.12.2018 г. се изразява в следното:
В таблицата с данните на заявения игрален софтуер на комуникационно оборудване
на позиция „Тип и версия“ е вписан грешен номер на версията на основната платформа
(Platform version):
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1.

Тип, версия

Platform version 1083

Верният номер е следния:
1.

Тип, версия

Platform version 1097D

На основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Да се поправи допуснатата очeвидна фактическа грешка в Решение № 00003016117/20.12.2018 г. на „ТСГ Интерактив“ плс (TSG Interactive plc), като се впише
номера на версията на основната платформа (Platform version), както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:

НА

КОМУНИКАЦИОННО

№ по
ред

Наименование

PokerStars Gambling System

1.

Тип, версия

Platform version 1097D; Casino Platform version
AUX2069; Client versions: 24013 (Windows), 23548
(Mac), 1.102.1 (Android), 1.102.0 (IOS), 2.23.186
(Desktop Web), 1.9.59 (Mobile Web), 2.7.4.87
(Mobile Web Cashier)

Документ от изпитване №

MO-401-RSL-18-10 от 06.11.2018 г.
PYR Amaya Software;
Xterra Games Ltd.;
Evolution Gaming
„ТСГ Интерактив“ плс (TSG Interactive plc)/
000030-10266/30.08.2018 г. за организиране на
хазартни игри онлайн

Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Онлайн залагания:

Игри в игрално казино:
Покер игри:
1. Texas Hold’em;
2. Omaha;
3. Omaha Hi/Lo;
4. Badugi;
5. Seven Card Stud;
6. Seven Card Stud Hi/Lo;
7. Razz;
8. Five Card Draw;
9. 2-7 Single Draw;
10. 2-7 Triple Draw;
11. Mixed Hold’em/Omaha;
12. Horse;
13. 8 Game (8 Game-Mix);
14. 5 Card Omaha;
15. 5 Card Omaha Hi/Lo;
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16. Courchevel;
17. Courchevel Hi/Lo;
18. Split Hold’em;
Настоящата версия на Gambling System
“PokerStars”
включва
възможност
за
организиране на следните турнири със
гореспоменатите
игри:
Multi-Table
Tournaments (Турнири на много маси);
Satellites; Turbo; 2xTurbo и 3xTurbo; 6-Max и 4Max; Sit & Go; Freerolls; Rebuy Tournaments
(Рибай турнири); Fifty50; Steps; Knockouts;
Deep Stack; Big Ante; Guaranteed Tournament;
Heads-up Tournament; Shootouts; Spin & Go;
Spin & Go Max; Run it Twice.
Казино игри:
19. European Blackjack;
20. Classic Blackjack;
21. Atlantic City Blackjack;
22. Premium Blackjack;
23. Premium Atlantic City Blackjack;
24. Double Deck Blackjack;
25. Double Deck Atlantic City Blackjack;
26. Perfect Pairs Blackjack;
27. European Roulette;
28. Classic European Roulette;
29. Double Ball Roulette;
30. Baccarat;
31. Heads-Up Hold’em;
32. Stars Triple Poker;
33. Deuces Wild;
34. Double Bonus;
35. Double Double Bonus;
36. Jacks or Better;
37. Joker Poker;
38. Tens or Better;
39. Aces & Eights;
40. Triple Bonus;
41. Deuces & Joker;
42. Aces & Faces;
43. All American;
44. Bonus Deuces Wild;
45. Millionaires Island;
46. Stars Mega Spin;
47. Matchday Millions;
48. Crystal Millions;
49. Stars Classic;
50. Stars Lineup;
51. Diamond Stars;
52. Stars Queens;
Казино игри на живо:
53. Live Baccarat;
54. Live Blackjack;
55. Live Casino Hold’em;
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56. Live Roulette;
57. Live Three Poker;
58. Live Caribbean Stud Poker;
Други казино игри (ротативки):
59. 7 Lucky Dwarfs;
60. Ali Baba;
61. Beowulf;
62. Big Bad Wolf;
63. Dolly Parton;
64. Dragon Slot;
65. Firestorm;
66. Glutters;
67. Golden Rome;
68. Goldilocks;
69. KGB Bears;
70. Khepri;
71. King Colossus;
72. Light Racers;
73. Little Pigs Strike Back;
74. Little Red;
75. Luck O’the Irish;
76. Mad Piñatas;
77. Magic Gems;
78. Megadeth;
79. Monster Mash;
80. Octopus Kingdom;
81. Pablo Picasslot;
82. Potion Factory;
83. Queen Of Thrones;
84. Reely Roulette;
85. Robyn;
86. Sinbad;
87. Supernova;
88. Taxi;
89. The Master Cat;
90. Treasure Island;
91. Wild Bandits;
92. Xcalibur;
93. Zombie Rush.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладна записка:
1. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-625/22.01.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-737/24.01.2019 г.
На 18.01.2019 г. с вх. № 000030-535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на игрално оборудване и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 53.
С вх. № 000030-633/22.01.2019 г. е внесена молба за прекратяване на производството
по искането.
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Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-535/18.01.2019 г. от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на
игрално оборудване и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 53.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.
4.
5.
6.

Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-739/24.01.2019 г.
Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-764/24.01.2019 г.
Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-765/24.01.2019 г.
Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-856/28.01.2019 г.

По раздел единадесети. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Моника Георгиева/

70

