РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1694
Гр. София, 18.02.2019 г.
Днес, 15 февруари 2019 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта,
на което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов;
5. 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. № 246 от 14.02.2019 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудван и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1142 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-311 от 16.01.2019 г.)
2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1141 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-316 от 16.01.2019 г.)
3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1136 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1047 от 31.01.2019 г.)
4. „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1134 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1102 от 01.02.2019 г.)
5. „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1133 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1103 от 01.02.2019 г.)
6. „БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1440 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1405 от 12.02.2019 г.)
Раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложено на
заседание на ДКХ от 30.11.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № П-781; П-835 от
29.11.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“, № 13.

Раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложени на
заседание на ДКХ от 07.12.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-15336 от
06.12.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров“, № 7. (Докладна записка изх. № 000030-1504/14.02.2019 г.)
1.2. „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге (предложение с изх. № П-803 от 06.12.2018 г.) за игрална зала
с адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3. (предложение с изх. №
П-803
от 14.02.2019 г.)
Раздел пети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложено на
заседание на ДКХ от 20.12.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИДОЛА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 2165 от 19.12.2018 г.) за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 40. (Докладна записка изх. №
247/14.02.2019 г.)
Раздел шести. Разглеждане на предложение за откриване на процедура за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта,
отложено на заседание на ДКХ от 18.01.2019 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР 17“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 62 от 17.01.2019 г.) за игрална зала
с адрес: гр. Игнатиево, УПИ IV, „За обществено обслужване“ в кв. 46. (Докладна записка
изх. № 000030-1465/14.02.2019 г.)
Раздел седми. Разглеждане на предложене за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № П-902/18 от 14.02.2019 г.)
за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64.
1.2. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № П-940 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
1.3. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат (предложение с изх. № П-936 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев“
№ 37.
1.4. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № П-5 от 14.02.2019 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. Кирил и Методий № 53.
1.5. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-1505 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“, кв. 62А, № 19.
1.6. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1506 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 98.
Раздел осми. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1495 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1246 от 07.02.2019 г.)
Раздел девети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1488 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1198 от 06.02.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати и игри в игрално казино:
2.1. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1382 от 12.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1308 от 08.02.2019 г.)
3. За внос, разпространение и сервиз и производство, разпространение и сервиз:
3.1. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1486 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1197 от 06.02.2019 г.)
4. За игрално казино и залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета (онлайн):
4.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“, Малта (предложение с изх. № 000030-1223 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-284 от 15.01.2019 г.)
Раздел десети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден лиценз
преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1420 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-636 от 22.01.2019 г.)
1.2. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1149 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-960 от 29.01.2019 г.)
Раздел единадесети. 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. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-1265 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-991 от 30.01.2019 г.)
1.2. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-1401 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-992 от 30.01.2019 г.)
1.3. „ТАРИ 2007“ ООД,гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-1266 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1129 от 01.02.2019 г.)
1.4. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-1267 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1130 от 01.02.2019 г.)
1.5. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1268 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1210 от 06.02.2019 г.)
1.6. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1269 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1211 от 06.02.2019 г.)
Раздел дванадесети. 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. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-1441
от 13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1314 от 11.02.2019 г.)
1.2. „КОРА“ ЕООД, гр. Хасково (предложение с изх. № 000030-1442 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1315 от 11.02.2019 г.)
Раздел тринадесети. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1237 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1180 от 05.02.2019 г.)
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1.2. „УИН СИТИ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1306 от 08.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1192 от 06.02.2019 г.)
1.3. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1361- от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1275 от 08.02.2019 г.)
1.4. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1399 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1323 от 11.02.2019 г.)
1.5. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1400 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1336 от 11.02.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-1230 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-711 от 23.01.2019 г.)
2.2. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1229 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-776 от 25.01.2019 г.)
2.3. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1231 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-783 от 25.01.2019 г.)
2.4. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1232 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-784 от 25.01.2019 г.)
2.5. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1053 от 31.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-785 от 25.01.2019 г.)
2.6. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1446 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1293 от 08.02.2019 г.)
2.7. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1480 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1295 от 08.02.2019 г.)
2.8. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1444 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1296 от 08.02.2019 г.)
2.9. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1417 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1297 от 08.02.2019 г.)
2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1409 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1299 от 08.02.2019 г.)
2.11. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1365 от 11.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1300 от 08.02.2019 г.)
2.12. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1388 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1334 от 11.02.2019 г.)
2.13. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1387 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1335 от 11.02.2019 г.)
2.14. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1160 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-786 от 25.01.2019 г.)
2.15. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1159 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-787 от 25.01.2019 г.)
2.16. ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1280
от 08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-835 от 28.01.2019 г.)
2.17. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1008
от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-839 от 28.01.2019 г.)
2.18. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1007 от 30.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-840 от 28.01.2019 г.)
2.19. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1489 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1435 от 13.02.2019 г.)
2.20. „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. №
000030-1006 от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-841 от 28.01.2019 г.)
2.21. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1163 от 04.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-959 от 29.01.2019 г.)
2.22. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1004 от 30.01.2019
г. по искане с вх. № 000030-971 от 29.01.2019 г.)
4

2.23. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1164 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-967 от 29.01.2019 г.)
2.24. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1492 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1438 от 13.02.2019 г.)
2.25. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1052 от
31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-969 от 29.01.2019 г.)
2.26. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1005 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-970 от 29.01.2019 г.)
2.27. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1162 от 04.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-972 от 29.01.2019 г.)
2.28. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1003 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-973 от 29.01.2019 г.)
2.29. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1139 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1077 от 29.01.2019 г.)
2.30. „ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1081 от
31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-975 от 29.01.2019 г.)
2.31. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1099 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-986 от 30.01.2019 г.)
2.32. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1098 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-987 от 30.01.2019 г.)
2.33. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1085 от 31.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-988 от 30.01.2019 г.)
2.34. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1087 от 31.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-989 от 30.01.2019 г.)
2.35. „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. №
000030-1054 от 31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-990 от 30.01.2019 г.)
2.36. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1105 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-995 от 30.01.2019 г.)
2.37. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1104 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-996 от 30.01.2019 г.)
2.38. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1135 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1012 от 31.01.2019 г.)
2.39. „СКАРАБЕЙ 4“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1100 от 01.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1048 от 31.01.2019 г.)
2.40. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА“,гр. Стара Загора (предложение с
изх. № 000030-1310 от 11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1049 от 31.01.2019 г.)
2.41. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1140 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1076 от 31.01.2019 г.)
2.42. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1138 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1083 от 31.01.2019 г.)
2.43. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1392 от 12.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1088 от 31.01.2019 г.)
2.44. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1393 от 12.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1090 от 31.01.2019 г.)
2.45. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1397 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1089 от 31.01.2019 г.)
2.46. „КАЗИНО СЪРКЪЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1398 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1091 от 31.01.2019 г.)
2.47. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1395 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1093 от 31.01.2019 г.)
2.48. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1396 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1094 от 31.01.2019 г.)
2.49. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1241 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1156 от 04.02.2019 г.)
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2.50. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1239 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1157 от 04.02.2019 г.)
2.51. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1240 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1158 от 04.02.2019 г.)
2.52. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1238 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1166 от 04.02.2019 г.)
2.53. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1242 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1173 от 05.02.2019 г.)
2.54. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1498 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1447 от 13.02.2019 г.)
2.55. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-1482 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1174 от 05.02.2019 г.)
2.56. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1222 от 07.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1175 от 05.02.2019 г.)
2.57. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1235 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1178 от 05.02.2019 г.)
2.58. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1221 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1179 от 05.02.2019 г.)
2.59. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1220 от 07.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1181 от 05.02.2019 г.)
2.60. „Ц.Б.С. – 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1236 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1182 от 05.02.2019 г.)
2.61. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1276 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1187 от 06.02.2019 г.)
2.62. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1277 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1188 от 06.02.2019 г.)
2.63. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1284 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1194 от 06.02.2019 г.)
2.64. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1285 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1195 от 06.02.2019 г.)
2.65. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1259 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1189 от 06.02.2019 г.)
2.66. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1281 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1191 от 06.02.2019 г.)
2.67. „ГЕЙМЪР-2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1258 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1190 от 06.02.2019 г.)
2.68. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1224 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1193 от 06.02.2019 г.)
2.69. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1261 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1196 от 06.02.2019 г.)
2.70. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1260 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1199 от 06.02.2019 г.)
2.71. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1278 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1204 от 06.02.2019 г.)
2.72. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1256 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1205 от 06.02.2019 г.)
2.73. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1262 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1200 от 06.02.2019 г.)
2.74. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1257 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1206 от 06.02.2019 г.)
2.75. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1263 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1207 от 06.02.2019 г.)
2.76. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1491 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1201 от 06.02.2019 г.)
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2.77. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1286 от 08.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1202 от 06.02.2019 г.)
2.78. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1287 от 08.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1203 от 06.02.2019 г.)
2.79. „НОВА АЛМ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1264 от 08.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1208 от 06.02.2019 г.)
2.80. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1294 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1212 от 06.02.2019 г.)
2.81. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1292 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1215 от 06.02.2019 г.)
2.82. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1484 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1453 от 13.02.2019 г.)
2.83. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-1290 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1214 от 06.02.2019 г.)
2.84. „ГЕЙМС 2012 ЕООД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1291 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1219 от 06.02.2019 г.)
2.85. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1307
от 08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1225 от 07.02.2019 г.)
2.86. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1362 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1226 от 07.02.2019 г.)
2.87. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1366 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1227 от 07.02.2019 г.)
2.88. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1367 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1228 от 07.02.2019 г.)
2.89. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1377 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1249 от 07.02.2019 г.)
2.90. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1483 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1250 от 07.02.2019 г.)
2.91. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1302 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1251 от 07.02.2019 г.)
2.92. „ТЕМАКС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1303 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1252 от 07.02.2019 г.)
2.93. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-1404 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1270 от 08.02.2019 г.)
2.94. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-1408 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1272 от 08.02.2019 г.)
2.95. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1363 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1283 от 08.02.2019 г.)
2.96. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1343 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1298 от 08.02.2019 г.)
2.97. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1385 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1332 от 11.02.2019 г.)
2.98. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1386 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1333 от 11.02.2019 г.)
2.99. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1487 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1406 от 12.02.2019 г.)
2.100. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1479 от 14.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1371 от 12.02.2019 г.)
2.101. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1478 от 14.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1372 от 12.02.2019 г.)
2.102. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1481 от 14.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1373 от 12.02.2019 г.)
2.103. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1455 от 13.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1419 от 13.02.2019 г.)
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2.104. „ЦЕЗАР“ ЕООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-1490 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1443 от 13.02.2019 г.)
2.105. „ПРИНЦ – 1“ ЕООД, гр. Търговище (предложение с изх. № 000030-1497 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1448 от 13.02.2019 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-1233 от 07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1155 от 04.02.2019 г.)
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-1460 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1317 от 11.02.2019 г.)
3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-1462 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1319 от 11.02.2019 г.)
3.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-1464 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1322 от 11.02.2019 г.)
3.5. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1499 от 14.02.2019 г.
искане с вх. № 000030-1422 от 13.02.2019 г.)

№
№
№
№
по

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. №
000030-1234 от 07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1154 от 04.02.2019 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1459 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1316 от 11.02.2019 г.)
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1461 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1318 от 11.02.2019 г.)
4.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1463 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1320 от 11.02.2019 г.)
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1137 от 01.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1060 от 31.01.2019 г.)
4.6. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1458 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1358 от 11.02.2019 г.)
4.7. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1501 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1424 от 13.02.2019 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1500 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1423 от 13.02.2019 г.)
6. За игри в игрално казино (онлайн):
6.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1354 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-312 от 16.01.2019 г.)
6.2. „ТСГ Интерактив“, Малта (предложение с изх. № 000030-1402 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1168 от 04.02.2019 г.)
Раздел четиринадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1002 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-983 от 30.01.2019 г.)
1.2. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1403 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1271 от 08.02.2019 г.)
1.3. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1383 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1321 от 11.02.2019 г.)
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2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1161 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-788 от 25.01.2019 г.)
2.2. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1101 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-994 от 30.01.2019 г.)
2.3. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1342 от 11.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1084 от 31.01.2019 г.)
2.4. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1341 от 11.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1086 от 31.01.2019 г.)
2.5. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1394 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1092 от 31.01.2019 г.)
2.6. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1433 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1273 от 08.02.2019 г.)
2.7. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-1418 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1312 от 11.02.2019 г.)
2.8. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1454 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1313 от 11.02.2019 г.)
2.9. „К И К“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1384 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1331 от 11.02.2019 г.)
2.10. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1485 от 14.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1436 от 13.02.2019 г.)
2.11. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1503 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1449 от 13.02.2019 г.)
2.12. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1502 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1450 от 13.02.2019 г.)
Раздел петнадесети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-1217/06.02.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-1428/13.02.2019 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-1429/13.02.2019 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-1430/13.02.2019 г.
5. Докладна записка изх. № 000030-1431/13.02.2019 г.
6. Докладна записка изх. № 000030-1432/13.02.2019 г.
7. Докладна записка изх. № 000030-1469/14.02.2019 г.
Раздел шестнадесети. 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. № 246 от 14.02.2019 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ),
ДКХ осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които
се организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://1xmfmp.host/
https://fairwaybet.net/
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.
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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://1xmfmp.host/
https://fairwaybet.net/
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.
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V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1142 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-311 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-311 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 онлайн казино игри

Протокол от изпитване №

BUL.HBS.1003.01.01 от 03.08.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

1.

Заявител / номер на
удостоверение

Онлайн залагания:
2.

Наименование

Хабанеро Системс БВ/Habanero Sistems B.V
„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 07.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)
1. FOUR DIVINE BEASTS – версия
5.1.2606.233;
2. LONDON HUNTER – версия
5.1.2035.174;
3. ROLLING ROGER – версия 5.1.1997.170.
Генератор на случайни числа, версия
5.1.1391.105
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Протокол от изпитване №

RNG.BUL.HBS.1001.01 от 15.12.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение

Хабанеро Системс БВ/Habanero Sistems B.V

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1141 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-316 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-316 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 онлайн казино игри

Протокол от изпитване №

BUL.HBS.1003.02.01 от 19.10.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение
1.

Заявител / номер на
удостоверение

Онлайн залагания:
2.

Наименование

Хабанеро Системс БВ/Habanero Sistems B.V
„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 07.12.2018 г. за
организиране на хазартни игри онлайн (игри в
игрално казино)
1. 5 MARIACHIS – версия 5.1.1822.143;
2. DRAGON TIGER – версия 5.1.2589.207;
3. SANTA’S VILLAGE – версия
5.1.2012.173.
Генератор на случайни числа, версия
5.1.1391.105
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Протокол от изпитване №

RNG.BUL.HBS.1001.01 от 15.12.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение

Хабанеро Системс БВ/Habanero Sistems B.V

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1136 от 01.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1047 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1047 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" № 20,ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко
Цветанов Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както
следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Live Roulette Table

1.

Тип

G5

Протокол от изпитване №

ИА-2756 от 29.01.2019 г.

Производител

INTERBLOCK d.d., Словения

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
9134160756-G5 Live Table Roulette;

Производствен (сериен)
номер

9134160747, 9134160748, 9134160749, 9134160750,

Година на производство

2018 г.

9134160751-G5-HD PS27/G5 Playstation
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Вид на играта

1.

ROULETTE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1134 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1102 от 01.02.2019 г.)
На 01.02.2019 г. с вх. № 000030-1102 е подадено писмено заявление от „ЕГТ
МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А,
ЕИК: 204387984, представлявано от Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Система за формиране на джакпот „JACKPOT
CARDs MP“

Тип, версия

EGT-JSJC-1

Протокол от изпитване №

ДП-166.1 от 28.01.2019
„ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

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

130930

Година на производство

2012
14

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1133 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1103 от 01.02.2019 г.)
На 01.02.2019 г. с вх. № 000030-1103 е подадено писмено заявление от „ЕГТ
МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А,
ЕИК: 204387984, представлявано от Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Система за формиране на джакпот „JACKPOT
CARDs MP“

Тип, версия

EGT-JSJC-1

Протокол от изпитване №

ДП-166.1 от 28.01.2019
„ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„ЕГТ МУЛТИПЛЕЪР” ЕООД
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

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

130930

Година на производство

2012

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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6. „БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1440 от 12.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1405 от 12.02.2019 г.)
На 12.02.2019 г. с вх. № 000030-1405 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове 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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, район “Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2,
ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

PGA HX

1.

Тип

MULTIGAME 12

Протокол от изпитване №

ИА-2757 от 11.02.2019 г.

Производител / номер на
удостоверение

Amatic Industries GmbH., Austria

Заявител / номер на
удостоверение

„БАЛКАНФОН” ЕООД /
№ 000030-11666/25.10.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

02510-02904

Година на производство

2018 г.

Вид на играта

1. ALL WAYS FRUITS;
2. ALL WAYS JOKER;
3. ARISING PHOENIX;
4. AROUND THE WORLD;
5. BELLS ON FIRE;
6. BELLS ON FIRE HOT;
7. BELLS ON FIRE ROMBO;
8. BILLYONAIRE;
9. BOOK OF FORTUNE;
10. CRYSTAL FRUITS;
11. DIAMOND CATS;
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12. DRAGON’S GIFT;
13. DRAGON’S MYSTERY;
14. DRAGON’S PEARL;
15. ENCHANTED CLEOPATRA;
16. EYE OF RA;
17. FIRE & ICE;
18. FIRE QUEEN;
19. FORTUNA’S FRUITS;
20. FRUIT BOX;
21. FRUIT EXPRESS;
22. GOD OF WEALTH;
23. GOLDEN RAIN;
24. HOT 27;
25. HOT 81;
26. HOT CHOICE;
27. HOT FOURTY;
28. HOT SCATTER;
29. HOT SEVEN;
30. HOT TWENTY;
31. ICE QUEEN;
32. JOLLY ROGER II;
33. KING OF DWARVES;
34. LUCKY COIN;
35. LUCKY LITTLE DEVIL;
36. MAGIC FOREST;
37. MERRY FRUITS;
38. ROYAL UNICORN;
39. SCARAB TREASURE;
40. SUNNY ISLAND;
41. THREE DRAGONS;
42. TREASURE GOLD POT;
43. Vampires;
44. WILD DRAGON;
45. WILD RESPIN;
46. WILD 7
47. WILD SHARK;
48. WILD STARS.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложено на
заседание на ДКХ от 30.11.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № П-781; П-835 от
29.11.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“, № 13.
На 12.10.2018 г. и 05.11.2018 г. с вх. № Ж-234 и вх. № Ж-261 в Държавна комисия по
хазарта (ДКХ) са постъпили жалби за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на
адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“ № 13 от III ПМГ „Академик Методий Попов“ и ОУ „П. Р.
Славейков“ (ползващи общ двор), находящи се в гр. Варна.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
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РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003013327/26.10.2018 г., на „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, ЕИК 121647166, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, р-н „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2, ет. 1, представлявано
от Добромир Димитров Стоянов и Светлана Ганчева Милева – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище“ № 13.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложени на
заседание на ДКХ от 07.12.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-15336 от
06.12.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров“, № 7. (Докладна записка изх. № 000030-1504/14.02.2019 г.)
На заседанието на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на 07.12.2018 г. беше
внесено за разглеждане предложение с изх. № 000030-15336 от 06.12.2018 г. за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта.
На заседанието на 15.02.2019 г. Комисията пристъпи към разглеждане на
постъпилите по преписката възражения и обяснения, както и представените нови
доказателства,
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Не прилага принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11340 от
25.09.2018 г. на „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево, ЕИК: 123602324 със седалище и
адрес на управление: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Детелина“, бл. 4, вх. А, ет. 7,
ап. 19, представлявано от Румен Йорданов Динев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара
Загора, ул. „Георги Димитров”, № 7.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге (предложение с изх. № П-803 от 06.12.2018 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3. (предложение с изх. №
П-803 от 14.02.2019 г.)
На 25.10.2018 г. с вх. № Ж-245 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Своге, обл. София,
ул. „Александър Стамболийски“ № 3 от Професионална гимназия „Велизар Пеев“,
находяща се в гр. Своге.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
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РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003015069/04.12.2018 г., на „ЕМБО“ ЕООД, ЕИК: 130504352 със седалище и адрес на
управление: гр. Своге, ул. „Христо Смирненски“ № 3, представлявано от Боян
Рангелов Боянов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Своге, обл. София, ул. „Александър Стамболийски“ № 3.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, отложено на
заседание на ДКХ от 20.12.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИДОЛА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.№ 2165 от 19.12.2018 г.) за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 40. (Докладна
записка изх. № 247/14.02.2019 г.)
На заседанието на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на 20.12.2018 г. беше
внесено за разглеждане предложение с изх. № 2165 от 19.12.2018 г. за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта.
На заседанието на 15.02.2019 г. Комисията пристъпи към разглеждане на
постъпилите по преписката възражения и обяснения, както и представените нови
доказателства.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Не прилага принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1780 от
20.02.2017 г., на „ВИДОЛА“ ЕООД, ЕИК: 175106125, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. „Надежда“, бл. 104, вх. Б, ет.4, ап. 34, представлявано от
Васил Видолов Видолов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 40.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на предложение за откриване на процедура за
прилагане на принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от
Закона за хазарта, отложено на заседание на ДКХ от 18.01.2019 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР 17“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 62 от 17.01.2019 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Игнатиево, УПИ IV, „За обществено обслужване“ в кв. 46. (Докладна
записка изх. № 000030-1465/14.02.2019 г.)
С писмо вх. № 3819/28.12.2018г., и на основание чл. 221, ал. 6 от ДОПК, ТД на НАП
– София уведоми Държавната комисия по хазарта (ДКХ), че фирма “СТАР 17“ ЕООД имат
непогасени публични задължения в размер на 14507,73 лв.
На заседание на ДКХ, проведено на 18.01.2019г. разглеждането на предложението е
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отложено.
Предоставени са копия от платежни нареждания за изплатени просрочени публични
задължения.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Не прилага принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от
Закона за хазарта на „СТАР 17“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Красно село, ж.к. Лагера, бл. 39, вх.А, ет. 11, ап. 85, ЕИК: 204247676,
представлявано от Веселин Павлов Василев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, УПИ IV „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ в кв. 46.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на предложене за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № П-902/18 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64.
На 13.12.2018 г. с вх. № Ж-310 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние от СОУ “Йордан Йовков” – гр. Кърджали до обект с адрес:
гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, бул. „България” № 64.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000301023 от 31.01.2019 г., на „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, ЕИК: 106598299 със
седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, бул.
„България” № 64, представлявано от Илиян Красимиров Каменов и Христо Георгиев
Вулев – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, бул. „България”, № 64..
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № П-940 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
На 17.12.2018 г. с вх. № Ж-324 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, от СУ „Св. Княз Борис I“, находящо се
в гр. Асеновград.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
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Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000301025/31.01.2019 г., на „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, ЕИК 106598299, със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64, представлявано заедно и поотделно
от Илиян Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат (предложение с изх. № П-936 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев“
№ 37.
На 06.12.2018 г. с вх. № Ж-308 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Трявна, обл.
Габрово, ул. „Ангел Кънчев“ № 37 от СУ „П. Р. Славейков“ - гр. Трявна.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000308527/03.07.2018 г., на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, ЕИК 826000780 със седалище и
адрес на управление: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10,
представлявано от Силвия Иванов Дакова - прокурист, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел
Кънчев“ № 37.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № П-5 от 14.02.2019 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. Кирил и Методий № 53.
На 27.12.2018 г. с вх. № Ж-329 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние от ОУ ”Христо Ботев” – гр. Варна до обект с адрес:
гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методи“ № 53.
На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-636, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, № 53, преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11960 от 23.10.2017 г./.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Да се произнесе по искането за предсрочно прекратяване на дейността на
„ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, ЕИК: 202008033 със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методи“ № 53,
представлявано от Цветелина Галинова Здравкова – управител, за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Аспарухово“, ул. „Кирил и Методи“ № 53, като прекратява образуваното
производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1,
т. 9 от Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-1505 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“, кв. 62А, № 19.
На 05.02.2019 г. с вх. № 192 е изпратено уведомително писмо до „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, че се извършва проверка на Държавна комисия по хазарта (ДКХ), в хода
на която са събрани данни, че игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А,
№ 19, отстои на по-малко от 300 метра от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – гр.
Стара Загора.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003013181 от 25.10.2018 г., на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, ЕИК: 123698095
със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван
Вазов“, № 33, представлявано от Иван Тенев Тенчев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Пазарска”, кв. 62А, № 19.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1506 от
14.02.2019 г.) за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 98.
Във връзка с множество постъпващи сигнали относно нарушенията на разпоредбата
на чл. 44 от Закона за хазарта (ЗХ), на 26.09.2018 г. с изх. № 1474 на Държавна комисия по
хазарта (ДКХ) е изпратено писмо до организатора на хазартни игри „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр.
Пловдив за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗХ.
На 05.02.2019 г. с вх. № 189 е изпратено второ писмо до организатора, като им е
предоставена възможност при настъпили нови обстоятелства да изложат писмени
обяснение, ведно с доказателства към тях. Към настоящия момент в ДКХ не са постъпили
писмени обяснение и доказателства от „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз 000030-148 от
10.01.2019 г., на „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115602191 със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Иван Вазов“, № 98,
представлявано от Петър Юрий Денчев – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Симеон
Велики“, № 98.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1495 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1246 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1246, 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 „УИН БЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „УИН БЕТ” ООД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1488 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1198 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1198, 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
„КАЛИМАН” 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 „КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
бул. „Цариградско шосе“, 7- ми км, сграда на ЗИТ, корпус 2, ет. 3, ЕИК: 040787168,
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представлявано от Таня Петрова Запрянова – управител, за промяна в управлението на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За – 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати и игри в игрално казино:
1.1. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1382 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1308 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1308, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи 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
„ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“, № 7, ЕИК: 202346216, представлявано от Жечо Иванов Маринов и Таня
Пейчева Стоянова - управители, за промяна в състава на управителния орган на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, 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 - 5
За – 5
Против - няма.
2. За внос, разпространение и сервиз и производство, разпространение и сервиз:
2.1. „МЕДЖИК КОИН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1486 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1197 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1197, 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
„МЕДЖИК КОИН” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване и производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 издадени лицензи
на „МЕДЖИК КОИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“, 7- ми км, сграда на ЗИТ, корпус 2, ет. 3,
ЕИК: 130152730, представлявано от Роберт Милтон Станев – управител, за промяна в
управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За – 5
Против - няма.
3. За игрално казино и залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета (онлайн):
3.1. „ПОЛКО ЛИМИТИД“, Малта (предложение с изх. № 000030-1223 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-284 от 15.01.2019 г.)
На 15.01.2019 г. с вх. № 000030-284, 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 ПОЛКО ЛИМИТИД
(POLCO LIMITED), Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране онлайн 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 издадени лицензи на
„ПОЛКО ЛИМИТИД“ (POLCO LIMITED) със седалище и адрес на управление: Бетфеър,
Трик Ил- Капилан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851, Малта (Betfair, Triq Il-Kappiliian
Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК: С39497, представлявано от Кормак О'Брайън,
Джеймс Палмиер, Джеф Пауър и Даниъл Тейлър, само двама по двама, за промени в
управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За – 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1420 от 13.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-636 от 22.01.2019 г.)
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На 22.01.2019 г. с вх. № 000030-636, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, № 53, преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11960 от 23.10.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11960
от 23.10.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, № 53, издадено на „ЛЪКИ
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, № 53, ЕИК: 202008033, представлявано от
Цветелина Галинова Здравкова – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За – 5
Против - няма.
1.2. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1149 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-960 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-960, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД,
гр. София, за прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, № 3, преди изтичане
на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-691 от 23.01.2019 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-691 от
23.01.2019 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, № 3, издадено на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД,
гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Гоце
Делчев“, № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети. 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. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-1265 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-991 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-991, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД,
гр. Ботевград, 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. Гоце Делчев, ул. „Стоян Петралийски”, № 1, хотел „Валентино“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград със седалище и адрес на управление:
гр.
Ботевград, пл. „Незнаен войн”, № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова – управител и едноличен собственик на капитала за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян Петралийски”, № 1,
хотел „Валентино“, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-1401 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-992 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-992, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД,
гр. Ботевград, 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. Ботевград, пл. „Незнаен войн”, № 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. 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград със седалище и адрес на управление:
гр.
Ботевград, пл. „Незнаен войн”, № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова – управител и едноличен собственик на капитала за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн”, № 4, с 16
/шестнадесет/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ТАРИ 2007“ ООД,гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-1266 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1129 от 01.02.2019 г.)
На 01.02.2019 г. с вх. № 000030-1129, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТАРИ 2007“ ЕООД, гр.
Сандански, 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. Сандански, ул. „Македония”, № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ТАРИ 2007“ ЕООД, гр. Сандански със седалище и адрес на управление: гр. Сандански,
ул. „Македония”, № 39, ЕИК: 101753991, представлявано от Румен Стоянов Граматиков –
управител за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, ул. „Македония”, № 39, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-1267 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1130 от 01.02.2019 г.)
На 01.02.2019 г. с вх. № 000030-1130, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА“ ЕООД,
гр. Горна Оряховица, 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. Павликени, обл. Велико Търново, пл. „Свобода“, № 36.
В 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. 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 „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица, със седалище и адрес на управление:
гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, пл. „Георги Измирлиев“, № 4, ЕИК: 104687112,
представлявано от Атанас Димитров Начев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, обл. Велико Търново,
пл. „Свобода“, № 36, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1268 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1210 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1210, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78“ 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, ул. „Христо Ботев”, № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Мур”, № 40, офис А 103,
ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Христо
Ботев”, № 65, с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1269 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1211 от 06.02.2019 г.)
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На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1211, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78“ 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. Хасково, пл. „Общински”, № 3, етаж 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. 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
„ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Мур”, № 40, офис А 103,
ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински”,
№ 3, етаж 1, с 25 /двадесет и пет/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 0000301441 от 13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1314 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД,
гр. Димитровград, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Александър Стамболийски”, № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, гр. Димитровград със седалище и адрес на управление:
гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Казинбарцика”, № 2-А, ЕИК: 200379094,
представлявано от Георги Траев Семерджиев – управител и едноличен собственик на
капитала за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Александър Стамболийски”, № 71, с 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „КОРА“ ЕООД, гр. Хасково (предложение с изх. № 000030-1442 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1315 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА“ ЕООД, гр. Хасково, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ)
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, ул. „Цар Борис I”, № 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. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОРА“ ЕООД, гр. Хасково, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, област
Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, блок № 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител и едноличен собственик на капитала за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Димитровград, област Хасково,
ул. „Цар Борис I”, № 8, с 19 /деветнадесет/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1237 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1180 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ №
22, землище на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В 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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
м. „Капсиди“ № 22, землище на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград,
казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „УИН СИТИ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1306 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1192 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1192, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков“ № 38, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Д-р
Страшимир Дочков“ № 38, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1361- огт
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1275 от 08.02.2019 г.)
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На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1275 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса, 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”, № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски”, № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1399 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1323 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ”
ЕАД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 79, ет. 2, ап. 5, ЕИК: 203805555, представлявано
от Ирина Благомирова Божилова, за подмяна на 1 /един/ брой игрален в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1400 от 12.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1336 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1336 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница“, № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“, № 33, интерхотел „Черно море“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-1230 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-711 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-711, 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 с 15 /петнадесет/ броя игрални места
с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин” № 38В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „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 с 15
/петнадесет/ броя игрални места с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1229 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-776 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-776, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ЕИК: 160103970, представлявано от Мустафа Ятмаз, за увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България”
№ 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1231 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-783 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-783 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1232 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-784 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-784 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. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1053 от 31.01.2019 г.
по искане с вх. № 000030-785 от 25.01.2019 г.)
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На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-785 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, 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.
„Македония“ № 95.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „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: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 95.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за игралната зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1446 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1293 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1293 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. Стара
Загора, бул. „Метрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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. Стара Загора, бул. „Метрополит Методи Кусев“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1480 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1295 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1295 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 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1444 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1296 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1296 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,
ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров“ № 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.
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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 „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, ж. к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров“ № 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1417 от 13.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1297 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1297 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 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски”, пред блок 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“, бул. „Александър
Стамболийски”, пред блок 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1409 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1299 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1299 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 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9 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 „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 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1365 от 11.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1300 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1300 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Овча купел 1”, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел 1”, ул. „Монтевидео” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1388 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1334 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1334 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1387 от 12.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1335 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1335 в съответствие с чл. 32 и във връзка с 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 „ПОЛО
11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „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
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1160 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-786 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-786, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий”, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
- Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий”, № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1159 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-787 от 25.01.2019 г.)
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На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-787, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
- Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА“, гр. Бургас (предложение с изх. № 0000301280 от 08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-835 от 28.01.2019 г.)
На 28.01.2019 г. с вх. № 000030-835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 0000301008 от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-839 от 28.01.2019 г.)
На 28.01.2019 г. с вх. № 000030-839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1007 от 30.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-840 от 28.01.2019 г.)
На 28.01.2019 г. с вх. № 000030-840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София,
р-н „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано от Руди Христов Баков, за подмяна на
1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. №
000030-1006 от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-841 от 28.01.2019 г.)
На 28.01.2019 г. с вх. № 000030-841, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“
ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, обл. Хасково, бул. „Панайот Хитов” № 2, ЕИК: 205201952, представлявано
заедно и поотделно от Иван Николов Дашев, Станислав Николов Дашев и Костадин
Павлинов Паришев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. Свиленград (предложение с изх. №
000030-1006 от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-841 от 28.01.2019 г.)
На 28.01.2019 г. с вх. № 000030-841, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“
ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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
„ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, обл. Хасково, бул. „Панайот Хитов” № 2, ЕИК: 205201952, представлявано
заедно и поотделно от Иван Николов Дашев, Станислав Николов Дашев и Костадин
Павлинов Паришев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 1Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1163 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-959 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-959 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, р - н
„Център”, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Борисова” № 44 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 „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, р - н „Център”, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1004 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-971 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-971 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
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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 „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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1164 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-967 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-967 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-ВАРНА” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски“, бул. „Осми приморски полк” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-ВАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2”, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Димитринка Иванова Йорданова - управители, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски“, бул. „Осми приморски полк” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1492 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1438 от 13.02.2019 г.)
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На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1438, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, 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 „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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1052 от
31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-969 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-969, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.26. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1005 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-970 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-970, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил
Валериев Хаджиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1162 от
04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-972 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-972, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.28. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1003 от
30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-973 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-973 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1139 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1077 от 29.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1077, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
пл. „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
50

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1081 от
31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-975 от 29.01.2019 г.)
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-975, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1099 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-986 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-986 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”,
х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1098 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-987 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-987 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден
рудник”, бл. 600, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”,
х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к с „Меден рудник”, бл. 600, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1085 от 31.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-988 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-988 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава
Раковски”, № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:

52

Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”,
х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Георги Сава Раковски”, № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1087 от 31.01.2019 г. по
искане с вх. № 000030-989 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № № 000030-989 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област
Бургас, ул. „Станционна” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”,
х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
област Бургас, ул. „Станционна” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с
изх. № 000030-1054 от 31.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-990 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-990, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр.Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1105 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-995 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-995, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова
и Детелин Борисов Стаменов - управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1104 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-996 от 30.01.2019 г.)
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На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-996 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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. Русе, ул. „Борисова” № 124.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р–н „Илинден“, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано
от Гергана Христова Парушева – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 124.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1135 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1012 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1012 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Даниел Кирилов
Москов – управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.39. „СКАРАБЕЙ 4“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1100 от 01.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1048 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1048 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4” 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. Павел Баня,
обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет. -1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова ВелеваИванова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Павел Баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Бургас за
утвърждаване Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА“,гр. Стара Загора (предложение
с изх. № 000030-1310 от 11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1049 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, 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. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела
Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1140 от 01.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1076 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.20189 г. с вх. № 000030-1076, 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” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1138 от
01.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1083 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1083 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 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.
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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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1392 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1088 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1088 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати, утвърждаване на Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, рн „Младост“, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат-партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, заедно от Добромир Димитров Стоянов и
Станислав Стефанов Русев- управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“ ул. „Гео Милев” № 2, ет.1, Битов комбинат
- партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1393 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1090 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1090, в съответствие с чл. 32 и във връзка
с чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ”
ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, утвърждаване на
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати, утвърждаване на Изисквания към игралните зали, в които се
организират хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно от Добромир Димитров
Стоянов и Станислав Стефанов Русев- управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.45. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1397 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1089 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1089 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 утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в 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 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „КАЗИНО 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 в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост“,
ул. „Ян Хунияди“ № 14, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО РЕД БЕТ” ЕООД, гр. София:
1. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
2. Изисквания за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
3. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „КАЗИНО СЪРКЪЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1398 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1091 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1091, 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 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 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
„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 от Анелия Бориславова Михайлова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1395 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1093 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019г. с вх. № 000030-1093, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи задължителни изисквания към
игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, Общи
задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване, Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“,
ул. „Г.С.Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 КАЛЪР БЕТ” 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:
203391410, представлявано от Анелия Бориславова Михайлова - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул.
„Г.С.Раковски” № 80.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД,
гр. София:
1. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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3. Общи задължителни изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати;
4. Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1396 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1094 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1094, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи задължителни изисквания
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати и Общи
задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 38 Б,
ет. 1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Софийски герой“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410,
представлявано от Анелия Бориславова Михайлова - уравител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 38 Б, ет. 1,
обект 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД,
гр. София:
1. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати,
3. Общи задължителни изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати;
4. Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игралната зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.49. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1241 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1156 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1156 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Айтос,
обл. Бургас, ул. „Димитър Зехирев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин
- 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Димитър Зехирев” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1239 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1157 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1157 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
кв. „Долно езерово“, ул. „Пасат” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин
- 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, кв. „Долно езерово“, ул. „Пасат” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1240 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1158 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1158 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
обл. Бургас, ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин
- 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1238 от 07.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1166 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1166, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1,
североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи,
кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИТ –
33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“ – Централна градска част, пл.
„България“ № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и
подземни гаражи,
кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1242 от 07.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1173 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1173, 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 5 /пет/ игрални автомати с 8 /осем/ игрални места и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, вх. А, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев - управител, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомати с 8 /осем/ игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „EЛИТ 8” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1498 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1447 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1447, 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 4 /четири/ броя игрални автомата, 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 за игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
обл. Габрово, ул. „Никола Д. Петков“ № 63А.
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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
„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 4 /четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Никола Д. Петков“ № 63А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-1482 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1174 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, за подмяна
на 6 /шест/ брой игрални автомати, 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. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Шипка“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „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 6 /шест/ брой игрални автомати и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Шипка“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.56. „СИКС ГРУП – 09“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1222 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1175 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1175, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП-09” ООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал
Друмев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП-09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези”, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър
Маринов Петров - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново,
ул. „Михал Друмев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП-09” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1235 от 07.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1178 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1178 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:

67

Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър I“ № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-122107.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1179 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Стефан Стамболов“ № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО
ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1220 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1181 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“, № 1 „Ж“.
В 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 „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“, № 1 „Ж“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. „Ц.Б.С. – 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1236 от 07.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1182 от 05.02.2019 г.)
На 05.02.2019 г. с вх. № 000030-1182 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и
увеличение с 5 /пет/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“,
р–н
„Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места и увеличение с 5 /пет/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1276 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1187 от 06.02.2019 г.)
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На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1187 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 18, вх. А, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 18, вх. А, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1277 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1188 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1188, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур“ бл.163, вх. 2, магазин № 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 „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36 А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 163, вх. 2, магазин № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.63. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1284 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1194 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1194 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Христо
Ботев”, № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н
„Западен“, ул. „Копривщица“ № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с
3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“,
бул. „Христо Ботев”, № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1285 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1195 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1195, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531,
обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531,
обект № 6.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1259 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1189 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1281 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1191 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1191 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул.
„Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ОЛИМП
09” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Милена
Андреева Андреева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Западен”, кв. „Кишинев Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67. „ГЕЙМЪР-2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1258 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1190 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1190, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68. „ДЖОКЕР КЛУБ“ ЕООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1224 от
07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1193 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1193, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр.
Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белене, област
Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.

73

При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖОКЕР
КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.”Родина”, ул. „Сакар
планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян Великов
Делийски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Белене, област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1261 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1196 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1196, 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 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 128.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„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 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 128.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1260 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1199 от 06.02.2019 г.)
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На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1199, 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/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Каварна, област Добрич, бул. „България”, № 63 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 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „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/ игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България”, № 63 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1278 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1204 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1204, 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 и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати за
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Хаджи Димитър” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1256 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1205 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1205, 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „П.Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П.Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.73. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1262 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1200 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1200, 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 9 /девет/ игрални автомата с 12 /дванадесет/ игрални места с 12
/дванадесет/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. ”Митрополит Андрей”, № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„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 9 /девет/ игрални автомата с 12 /дванадесет/ игрални места с 12 /дванадесет/
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей”, № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1257 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1206 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1206, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
обл. Стара Загора, ул. „Генерал Скобелев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул.
„Генерал Скобелев” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1263 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1207 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1207 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 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 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. Пловдив, бул. „Христо Ботев“
№ 150, 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:
I. 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
6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.76. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1491 от 14.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1201 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1201 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, намаление с 4 /четири/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД 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:
040787168, представлявано от Татяна Петрова Запрянова – управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомати и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.77. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1286 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1202 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1202, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър”
№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„КАЛИМАН” ООД, 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:
040787168, представлявано от Таня Петрова Запрянова – управител, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.78. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1287 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1203 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1203, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „Г”, находяща се
в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон
Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„КАЛИМАН” ООД, 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:
040787168, представлявано от Таня Петрова Запрянова – управител, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда
с търговско предназначение” – имот № 6289 „Г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513,
кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.79. „НОВА АЛМ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1264 от 08.02.2019 г.
по искане с вх. № 000030-1208 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1208 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
к.к. „Златни пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от
Асен Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.80. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1294 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1212 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1212, 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 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „Зорница“, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
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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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево,
обл. Габрово, ул „Стоян Бъчваров“, № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „Зорница“, бл. 57, вх. Б,
партерен етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.81. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1292 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1215 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1215, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Изгрев”, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.82. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1484 от 14.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1453 от 13.02.2019 г.)
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На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1453 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, бул. „Цар Иван Асен II” № 9 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, бул. „Цар Иван Асен II” № 9 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.83. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-1290 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1214 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1214, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 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
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.84. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1291 от 08.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1219 от 06.02.2019 г.)
На 06.02.2019 г. с вх. № 000030-1219 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр.
София за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 70, ет. 1, х-л „Ровно“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ГЕЙМС 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“,
бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места за игрална зала
с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 70, ет. 1, х-л „Ровно“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.85. „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 0000301307 от 08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1225 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1225 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 в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС-РУСКИЯ” ЕООД, гр. Стара
Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.86. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1362 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1226 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1226 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“ ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски“ ул. „Дубровник” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.87. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1366 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1227 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1227, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”,
тяло V.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.88. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1367 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1228 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1228 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Оборище” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Оборище” № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.89. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1377 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1249 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1249 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”,
ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.90. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1483 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1250 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1250 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж. к.
„Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж. к. „Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.91. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1302 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1251 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1251, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София,
за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район Подуяне, ул. „Александър Екзарх” № 11.
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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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов
Гочев и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Александър Екзарх”
№ 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.92. „ТЕМАКС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1303 от
08.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1252 от 07.02.2019 г.)
На 07.02.2019 г. с вх. № 000030-1252, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 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
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.93. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-1404 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1270 от 08.02.2019 г.)
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На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ООД, гр. Раковски,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Москва” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОЛОРАДО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, обл. Пловдив,
ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано заедно и поотделно от Милко
Петров Айлов и Ана Николова Айлова - управители, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Москва” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОЛОРАДО” ООД, гр. Раковски, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.94. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-1408 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1272 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1272 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ООД, гр.
Раковски, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Георги С. Раковски” № 170 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 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „КОЛОРАДО” ООД, гр. Раковски със седалище и адрес на управление: гр. Раковски,
област Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано заедно и
поотделно от управителите Милко Петров Айлов и Ана Николова Айлова, за подмяна на
11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул. „Георги С.
Раковски” № 170 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОЛОРАДО” ООД, гр. Раковски, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.95. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1363
от 11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1283 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1283, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София,
р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н
„Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев
Михов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.96. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1343 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1298 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1298 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
- Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.97. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1385 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1332 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1332 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, бул. „Трети март”, № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
– Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март”, № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.98. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1386 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1333 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2018 г. с вх. № 000030-1333 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
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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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
– Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница
„Дунав“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.99. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1487 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1406 от 12.02.2019 г.)
На 12.02.2019 г. с вх. № 000030-1406 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и за утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
– Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище”, № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.100. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1479 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1371 от 12.02.2019 г.)
На 12.02.2019 г. с вх. № 000030-1371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор Кирилов Урумов –
управител и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван
Шишман“ № 53.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.101. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1478 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1372 от 12.02.2019 г.)
На 12.02.2019 г. с вх. № 000030-1372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора,
ул. „Генерал Столетов“ № 143.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор Кирилов Урумов –
управител и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал
Столетов“ № 143.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.102. „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-1481 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1373 от 12.02.2019 г.)
На 12.02.2019 г. с вх. № 000030-1373, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВИНА” ООД, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор Кирилов Урумов –
управител и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Майор
Кавалджиев“ № 129.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА“ ООД, гр. Стара Загора, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.103. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1455 от 13.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1419 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1419 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж. к. „Стрелбище“, ул. „Котленски проход“ № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна Оряховица, обл. Велико Търново,
ул. „Георги Измирлиев” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.104. „ЦЕЗАР“ ЕООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-1490 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1443 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1443, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ЕООД, гр. Плевен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автоматив игрална зала с адрес: гр. Габрово,
пл. „1-ви май 1876” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия” бл. 30,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 114635854, представлявано от Иван Христов Иванов - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май
1876” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ЕООД, гр. Плевен Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.105. „ПРИНЦ – 1“ ЕООД, гр. Търговище (предложение с изх. № 000030-1497 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1448 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1448, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦ-1” ЕООД, гр.
Търговище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ПРИНЦ 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №
11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1233 от 07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1155 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1155, 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 намаляване с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 54;
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2. гр. София, обл. София, ул. „Бесарабия“, блок 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1460 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1317 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1317, 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 намаляване с 9
/девет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, ж.к. „Левски-Зона В“, бл. 18;
2. с. Горна Малина, обл. София, ул. „1-Автогара“;
3. гр. София, обл. София, бул. „Ситняково № 48, Търговски център Сердика-център
София;
4. гр. София, обл. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда № 5;
5. гр. София, обл. София, метростанция НДК-подлез, бул. „България 1“ – магазин
RELAY;
6. гр. София, обл. София, метростанция Сердика - магазин RELAY;
7. гр. София, обл. София, бул. „Черни връх“ № 100;
8. гр. София, обл. София, бул. „Княгина Луиза“ № 100 – централна автогара;
9. гр. София, обл. София, метростанция Сердика – магазин ONE MINUT
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1462 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1319 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1319, 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 3
/три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ № 107;
2. с. Ковачево, обл. Стара Загора, главен портал на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД;
3. с. Ново село, обл. Русе, ул. „Ивайло“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1464 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1322 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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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. Преславен, обл. Стара Загора, център;
2. с. Мандра, обл. Хасково, център.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1499 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1422 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1422 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 3
/три/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.
к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“
№ 4;
2. с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 12;
3. с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“№ 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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. №
000030-1234 от 07.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1154 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1154, 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 намаляване с 2 /два/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 54;
2. гр. София, обл. София, ул. „Бесарабия“, блок 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1459 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1316 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1316, 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 намаляване с 9 /девет/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, ж.к. „Левски-Зона В“, бл. 18;
2. с. Горна Малина, обл. София, ул. „1-Автогара“;
3. гр. София, обл. София, бул. „Ситняково № 48, Търговски център Сердика-център
София;
4. гр. София, обл. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда № 5;
5. гр. София, обл. София, метростанция НДК-подлез, бул. „България 1“ – магазин
RELAY;
6. гр. София, обл. София, метростанция Сердика - магазин RELAY;
7. гр. София, обл. София, бул. „Черни връх“ № 100;
8. гр. София, обл. София, бул. „Княгина Луиза“ № 100 – централна автогара;
9. гр. София, обл. София, метростанция Сердика – магазин ONE MINUTE.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1461 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1318 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1318, 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 3 /три/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ № 107;
2. с. Ковачево, обл. Стара Загора, главен портал на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД;
3. с. Ново село, обл. Русе, ул. „Ивайло“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-1463 от 14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1320 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Преславен, обл. Стара Загора, център;
2. с. Мандра, обл. Хасково, център.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1137 от 01.02.2019
г. по искане с вх. № 000030-1060 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1060, 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 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/
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. София, общ. Люлин, ж.к. „Люлин“, блок 280;
2. с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“ № 28;
II. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, пл. „Лаврентий“ № 37;
2. гр. Средец, община Средец, обл. Бургас, ул. „Васил Коларов“ № 22;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1458 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1358 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1358, 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.
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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
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
1.
2.
3.
4.

гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник,
парцел IV-7771,7771 „а“ и 7771 „б“
от кв. 60
гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас,
к/с „Братя Миладинови“, ул. „Дунав“
гр. София, общ. София, обл. София,
р-н „Овча купел“, до бл. 604, терен № 4
гр. София, общ. София, обл. София,
р-н „Витоша“, кв. Павлово-Бъкстон, кв. 261,
ъгъла на ул. „Казбек“ и ул. „Братя Бъкстон“

НОВ АДРЕС
с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград,
ул. „Мануш войвода“ № 2
гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен,
ул. „Антим“ № 17
гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София,
ул. „Обединена“ № 48 А
гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил,
УПИ I-за жилищно строителство, кв. 278,
ул. „Демокрация“ № 1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.7. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1501 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1424 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1424 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 3 /три/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„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:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“
№ 4;
2. с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 12;
3. с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“№ 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-1500 от 14.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1423 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се увеличение с 3 /три/ броя 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:
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I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“
№ 4;
2. с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 12;
3. с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“№ 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. За игри в игрално казино (онлайн):
6.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1354 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-312 от 16.01.2019 г.)
На 16.01.2019 г. с вх. № 000030-312, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, и приложенията към него за увеличение с 2 /два/ броя на игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg /.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705,
представлявано от Малина Иванова Славчева - управител, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на игралните модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg /
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.2. „ТСГ Интерактив“, Малта (предложение с изх. № 000030-1402 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1168 от 04.02.2019 г.)
На 04.02.2019 г. с вх. № 000030-1168, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТСГ Интерактив“ плс (TSG
Interactive plc), Малта, и приложенията към него за подмяна на 1 /един/ брой игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.pokerstars.bg /.
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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 промяна в издаден лиценз на „ТСГ
Интерактив“ плс (TSG Interactive plc), Малта, със седалище и адрес на управление: Малта,
гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от Гай
Темплър и Рафаел Ашкенази – директори, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.pokerstars.bg /
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1002
от 30.01.2019 г. по искане с вх. № 000030-983 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-983, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул.
„Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение 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, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1403
от 12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1271 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ”
ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност и Правила за игрално казино относно вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул.
„Суворов“ № 2 по Удостоверение за издаден лиценз № 00030-1017 от 31.01.2019 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“
№ 2:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Правила за игрално казино относно вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1383 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1321 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1321 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Средец“, пл. „Народно събрание” № 4, по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-1020 от 31.01.2019 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826,
представлявано от Петър Иванов Стоянов - управител, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”,
пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, Нова Загора, ул. Васил Левски № 78 (предложение с
изх. № 000030-1161 от 04.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-788 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-788 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил
Левски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
област Сливен, ул. „Васил Левски” № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.2. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1101 от 01.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-994 от 30.01.2019 г.)
На 30.01.2019 г. с вх. № 000030-994, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано заедно и поотделно от Иванка Тодорова
Стаменова и Детелин Борисов Стаменов – управители, за намаление с 1 /един/ брой система
за формиране на премия джакпот и подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 69.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана за утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1342 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1084 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1084 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” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. „Цар Иван Александър”, № 70. /по Удостоверение за издаден лиценз № 00003016366/28.12.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД 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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. „Цар Иван Александър”, № 70.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1341 от
11.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1086 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1086 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна, рн „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф”, № 4. /по Удостоверение за издаден лиценз № 00003016287/27.12.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, област Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2,
ЕИК: 121647166, представлявано заедно от Добромир Димитров Стоянов и Станислав
Стефанов Русев – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф”, № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.5. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1394 от
12.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1092 от 31.01.2019 г.)
На 31.01.2019 г. с вх. № 000030-1092 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Общи задължителни изисквания към игралните зали, в които се
организират хазартни игри с игрални автомати и Общи задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-16371/28.12.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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: 203391410, представлявано Анелия Бориславова
Михайлова – управител:
1. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Общи задължителни изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати;
4. Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване
за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1433 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1273 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1273 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар
Освободител” и ул. „Петко Д. Петков”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес:
гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител” и ул. „Петко Д. Петков”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-1418 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1312 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1312 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ЕООД, гр. Горна
Оряховица за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Велико Търново”
№ 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Анастас
Димитров Начев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с
адрес: гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Велико Търново” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ЕООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1454 от
13.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1313 от 11.02.2019 г.)
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На 11.02.2019 г. с вх. № 000030-1313, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н
„Централен“, ул. „Димитър Талев“ № 59, ЕИК: 115514720, представлявано от Добромир
Георгиев Иванов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 59.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „К И К“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-1384 от 12.02.2019 г. по
искане с вх. № 000030-1331 от 11.02.2019 г.)
На 11.02.2019 г. с вх. № № 000030-1331 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5 А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: Монтана, бул. „Трети
март” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К И К” ООД, гр. Монтана, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1485 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1436 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1436, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1503 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1449 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1,
обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 1 /един/ брой на системите за формиране на премия джакпот в
игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1502 от
14.02.2019 г. по искане с вх. № 000030-1450 от 13.02.2019 г.)
На 13.02.2019 г. с вх. № 000030-1450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Твърдица, обл. Сливен, пл. „Свобода“ № 7,
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 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 1 /един/ брой на системите за формиране на премия джакпот в
игрална зала с адрес: гр. Твърдица, обл. Сливен, пл. „Свобода“ № 7, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел петнадесети. Докладна записка:
1. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1217/06.02.2019 г.
2. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1428/13.02.2019 г.
3. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1429/13.02.2019 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-1430/13.02.2019 г.
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-974 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-1“ ООД”,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ж. к. „Красно село“, бл. 208 Б.
115

С вх. № 000030-1376/12.02.2019 г. е внесена молба за прекратяване разглеждането на
горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
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. № 000030-974/29.01.2019 г. от „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село“,
ж. к. „Красно село“, бл. 208 Б.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1431/13.02.2019 г.
6. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1432/13.02.2019 г.
7. Докладна записка изх. № 000030-1469/14.02.2019 г.
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-968, 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 игрално оборудване в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил
и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
С вх. № 000030-1375/12.02.2019 г. е внесена молба за прекратяване на
производството по искането.
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. № 000030-968/29.01.2019 г. от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, подмяна на игрално
оборудване в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №
1, хотелски комплекс „Ален мак“.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шестнадесети. Разни.
1. Прие на сведение Докладна записка изх. № 000030-1668/15.02.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
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