РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-3934
Гр. София, 29.03.2019 г.
Днес, 28 март 2019 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта, на
което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложения с
изх. № 394 от 27.03.2019 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално и комуникационно оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3624 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-798 от 25.01.2019 г.)
2. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3668 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2588 от 13.03.2019 г.)
3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3672 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2884 от 20.03.2019 г.)
4. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3669 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2885 от 20.03.2019 г.)
Раздел трети. 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 15.02.2019 г.:
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. (Докладна записка с изх. №
П-902/27.03.2019 г.)
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. (Докладна записка с изх. № П-940/27.03.2019 г.)

Раздел четвърти. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3623 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3361 от 22.03.2019 г.)
Раздел пети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.2. „СТАР 17“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3615 от 22.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3335 от 22.03.2019 г.)
1.3. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3623 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3362 от 22.03.2019 г.)
Раздел шести. 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. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3630 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2783 от 18.03.2019 г.)
1.2. ЕТ „РУМАР - ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3460 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2873 от 19.03.2019 г.)
1.3. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-3662 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3409 от 25.03.2019 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3792
от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-13466 от 31.10.2018 г.)
1.2. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3798 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-14553 от 27.11.2018 г.)
1.3. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-3800
от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15059 от 04.12.2018 г.)
1.4. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3801 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-15271 от 05.12.2018 г.)
1.5. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3789 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-15708 от 13.12.2018 г.)
1.6. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-3799 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-15338 от 06.12.2018 г.)
1.7. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3795 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-15700 от 13.12.2018 г.)
1.8. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-3786 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-536 от 18.01.2019 г.)
1.9. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3793 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-703 от 23.01.2019 г.)
1.10. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3788 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-1493 от 14.02.2019 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение с
изх. № 000030-3794 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15337 от 06.12.2018 г.)
1.2. ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3790
от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15985 от 19.12.2018 г.)
1.3. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3791 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1708 от 18.02.2019 г.)
1.4. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3787 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1709 от 18.02.2019 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3511 от 26.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-2504 от 11.03.2019 г.)
1.2. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3607 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2787 от 18.03.2019 г.)
1.3. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-3730 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3551 от 26.03.2019 г.)
1.4. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3674 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3358 от 22.03.2019 г.)
1.5. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3620 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3363 от 22.03.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3513 от 26.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-2505 от 11.03.2019 г.)
2.2. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3459 от 26.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-2648 от 14.03.2019 г.)
2.3. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3466 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2662 от 14.03.2019 г.)
2.4. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3465 от 26.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2663 от 14.03.2019 г.)
2.5. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3463 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2728 от 15.03.2019 г.)
2.6. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3522 от 26.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-2775 от 18.03.2019 г.)
2.7. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-3518 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2777 от 18.03.2019 г.)
2.8. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3514 от 26.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3307 от 22.03.2019 г.)
2.9. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3520 от 26.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3326 от 22.03.2019 г.)
2.10. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-3516 от 26.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3327 от 22.03.2019 г.)
2.11. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-3515 от 26.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3328 от 22.03.2019 г.)
2.12. „ЕКСПРЕС-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3469 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3331 от 22.03.2019 г.)
2.13. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3467 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3332 от 22.03.2019 г.)
2.14. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3461 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3344 от 22.03.2019 г.)
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2.15. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3464 от 26.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3334 от 22.03.2019 г.)
2.16. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3629 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3357 от 22.03.2019 г.)
2.17. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3609 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3374 от 25.03.2019 г.)
2.18. ЕТ „МОТ 07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3462 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3375 от 25.03.2019 г.)
2.19. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3614 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3382 от 25.03.2019 г.)
2.20. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3695-27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3383 от 25.03.2019 г.)
2.21. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3696 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3384 от 25.03.2019 г.)
2.22. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3611 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3385 от 25.03.2019 г.)
2.23. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3686 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3386 от 25.03.2019 г.)
2.24. „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3688 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3387 от 25.03.2019 г.)
2.25. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3661 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3393 от 25.03.2019 г.)
2.26. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3618 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3395 от 25.03.2019 г.)
2.27. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3616 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3396 от 25.03.2019 г.)
2.28. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3677 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3397 от 25.03.2019 г.)
2.29. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3685 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3398 от 25.03.2019 г.)
2.30. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3675 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3401 от 25.03.2019 г.)
2.31. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3784 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3402 от 25.03.2019 г.)
2.32. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3610 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3406 от 25.03.2019 г.)
2.33. „АРЕС ГРУП“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-3612 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3405 от 25.03.2019 г.)
2.34. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3676 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3552 от 26.03.2019 г.)
2.35. „К И К“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-3785 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3634 от 27.03.2019 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3659 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1289 от 08.02.2019 г.)
4. За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София, (предложение с изх. №
000030-3625 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3372 от 25.03.2019 г.)
4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3671 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3584 от 26.03.2019 г.)
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5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София, (предложение с изх. №
000030-3517 от 26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3371 от 25.03.2019 г.)
5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3667 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3586 от 26.03.2019 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3673 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3585 от 26.03.2019 г.)
Раздел десети. 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 хазартa:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3468 от 26.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3360 от 22.03.2019 г.)
1.2. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3627 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3391 от 25.03.2019 г.)
1.3. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3628 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3392 от 25.03.2019 г.)
1.4. „МУЛТИ – КАТЕРС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3613 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3531 от 26.03.2019 г.)
2. За моментна лотарийна игра:
2.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.№
000030-3660 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3370 от 25.03.2019 г.)
Раздел единадесети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-3631/27.03.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-3639/27.03.2019 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-3640/27.03.2019 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-3641/27.03.2019 г.
5. Докладна записка изх. № 000030-3644/27.03.2019 г.
Раздел дванадесети. 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
(предложения с изх. № 394 от 27.03.2019 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://1xbet.mobi/
https://db-bet.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници
са осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет
страниците следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и
услуги за помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на
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интернет страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на
хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни
зони. В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да
отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява
недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари,
депозирани в сметките на играчите след което да закрият дейността си. Освен това,
компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да
манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер
и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради
факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна
комисия по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския
законодател, който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на
хазартни игри без съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://1xbet.mobi/
https://db-bet.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък
по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
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законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3624 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-798 от 25.01.2019 г.)
На 25.01.2019 г. с вх. № 000030-798 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
1.

Lightning Roulette (Светкавична рулетка)
HTML5 интерфейс

Документ от изпитване №

EVL004OTR_LIGHTNING
ROULETTE_BG_REV.2 от 27.04.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

Evolution Gaming

Заявител / номер на

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-16256 от 27.12.2018 г. за организиране
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удостоверение
Онлайн залагания:
2.

на хазартни игри онлайн (игри в игрално
казино)
1. Lightning Roulette.

Наименование

Генератор на случайни числа „RNG“

Документ от изпитване №

№ EVL003OTR_RNG_BG_rev.2 от 27.04.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3668 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-2588 от 13.03.2019 г.)
На 13.03.2019 г. с вх. № 000030-2588 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, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 20, ЕИК: 131231522,
представлявано от Георги Методиев Карабельов и Никола Станиславов
Салапатийски - управители, заедно и поотделно, 1 /един/ брой тип игрално оборудване,
както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Powerhouse of Games HD

1.

Версия

LX.R.6.5.2

Протокол от изпитване №

190200364a от 22.02.2019 г. и 180600193a от
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12.09.2018 г.
Производител / номер на
удостоверение

adp Gauselmann GmbH

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД /
№ 000030-3470 от 26.03.2019 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

6141900006

Година на производство

2017 г.
Видео слот 108 игри:
1. Brilliant Sparkle;
2. Jester’s Follies;
3. Under the Rainbow;
4. Septagem;
5. Random Joker;
6. Sevens Kraze!;
7. Blazing Star;
8. Pyramid of Power;
9. Merkur Magnus;
10. King’s Tower;
11. Phoenix and Dragon;
12. Golden Temptation;
13. Coin of Gods;
14. Velvet Lounge;
15. Daring Darlings;
16. Odin;
17. Deep Sea Treasure;
18. Diamond & Fruits;
19. Double Triple Chance;
20. Treasure Bay Deluxe;
21. Amazing Mr Sevens 27;
22. Cash Impact;
23. Electric Burst;
24. Highway 81;
25. Roulette;
26. Pharao’s Riches;
27. Age of Machine;
28. Brynhild;
29. Golden Rocket;
30. Hocus Pocus Deluxe;
31. Illuminati;
32. Indian Soul;
33. Magic Mirror Deluxe II;
34. Treasure Up;
35. Jungle Aria;
36. Mighty & Frooty;
37. Queen’s Citadel;
38. SCI-DONIA;

Вид на играта
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39. Spirits of the East;
40. Lost Temple;
41. Ka-Boom;
42. Gemblitz;
43. Brilliant Sparkle 81;
44. Exo Team;
45. FireBurst;
46. Gems of the Night;
47. Pirates Arr Us!;
48. Frooty Temptation;
49. Super 7 Reels;
50. Egypt Sun;
51. 77777;
52. Diamond & Gold;
53. Asian Challenge;
54. Zentaurus;
55. Tiara;
56. Multi Wild (Red);
57. Spirit of Nature;
58. Cash Line 27;
59. Criss Cross 64;
60. Diamond & Fruits 27;
61. Bahama Roulette;
62. Classic Roulette;
63. Blazing Sparkle;
64. Golden Mechanics;
65. Ultra 7 Wild;
66. Random Lines: Brilliant Sparkle;
67. Random Lines: City Lights;
68. Succubus Offer;
69. El Molinador;
70. Fabulanimals;
71. Win City;
72. Beat the Devil;
73. 221b Baker Street;
74. Tortuga;
75. Erik;
76. Achilla;
77. Multi Fruits;
78. Gladiators;
79. Magic Monk Raspuin;
80. Eye of Horus;
81. 77777 20;
82. 77777 40;
83. Ancient Riches;
84. Convertus Aurum;
85. Dragull;
86. Electric Burst 20;
87. Fishin’Frenzy;
88. Forbidden Princess;
89. Fruitinator;
90. Ghost Slider;
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91. Jokernator;
92. Multi Fruits 20;
93. Multi Fruits 40;
94. Multi Wild Deluxe (Red);
95. Pyramids Deluxe;
96. Random Joker Supreme;
97. Secret Area 81;
98. Sevens Kraze 2!;
99. Sindbad;
100. Spirit of Asia 10;
101. Spirit of Asia 50;
102. Spirit of the South;
103. Super 7 Reels Wild;
104. Tiara 20;
105. Tiara 40;
106. Totem Chief;
107. Triple Flame;
108. Wild Supreme.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3672 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-2884 от 20.03.2019 г.)
На 20.03.2019 г. с вх. № 000030-2884 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, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 20, ЕИК: 131231522,
представлявано от Георги Методиев Карабельов и Никола Станиславов
Салапатийски - управители, заедно и поотделно, 1 /един/ брой тип игрално оборудване,
както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

APOLLO GAMES (BGN)
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1.

Версия

AL 2.22

Протокол от изпитване №

190200359 от 20.02.2019 г. към 181200330 от
28.01.2019 г.

Производител / номер на
удостоверение

APOLLO SOFT s.r.o, Czech Republic

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД /
№ 000030-3470 от 26.03.2019 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

AO1TBG001009

Година на производство

2018 г.
Комплект игри APOLLO 1:
109. BLOOD;
110. BONUS JOKER;
111. DICE 81;
112. FOUR FRUITS;
113. GANGSTER WORLD;
114. LUCKY 81;
115. MAD MECHANIC;
116. MIDNIGHT FRUITS 81;
117. MYSTERY JOKER;
118. SLOT BIRDS;
119. SMILING JOKER;
120. SMILING JOKER II;
121. TURBO SLOTS;
122. WILD FRUITS.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3669 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-2885 от 20.03.2019 г.)
На 20.03.2019 г. с вх. № 000030-2885 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 20, ЕИК: 131231522,
представлявано от Георги Методиев Карабельов и Никола Станиславов
Салапатийски - управители, заедно и поотделно, 1 /един/ брой тип игрално оборудване,
както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

APOLLO GAMES (BGN)

1.

Версия

AL 2.22

Протокол от изпитване №

190200359a от 20.02.2019 г. към 181200330a от
28.01.2019 г.

Производител / номер на
удостоверение

APOLLO SOFT s.r.o, Czech Republic

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД /
№ 000030-3470 от 26.03.2019 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен)
номер

AO1TBG001009

Година на производство

2018 г.
Комплект игри APOLLO 2:
123. BLOOD;
124. BONUS JOKER II;
125. FOUR FRUITS II;
126. GANGSTER WORLD;
127. HORUS EYE;
128. MAD MECHANIC DELUXE;
129. MIDNIGHT FRUITS 81;
130. MYSTERY JOKER II;
131. PANDORA;
132. RICH FISH;
133. SLOT BIRDS;
134. SMILING JOKER II;
135. TURBO SLOTS.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. 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 15.02.2019 г.:
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2. За игри с игрални автомати:
2.1. „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. (Докладна
записка с изх. № П-902/27.03.2019 г.)
На 14.02.2019 г., е изготвено Предложение с изх. № П-902/18 за прилагане на
принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадения лиценз за
организиране на хазартни игри при неизпълнение на изискването на чл. 44, ал. 1 от Закона
за хазарта на „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали, за игрална зала 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 (ЗХ), Държавната комисия по хазарта отложи разглеждането на
предложението за прилагане на принудителна административна мярка.
Предоставени са допълнителни документи, с които обстоятелствата са изяснени.
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 № 000030-1023 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „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. (Докладна записка с изх. № П-940/27.03.2019 г.)
На 14.02.2019 г., е изготвено Предложение с изх. № П-940 за прилагане на
принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадения лиценз за
организиране на хазартни игри при неизпълнение на изискването на чл. 44, ал. 1 от Закона
за хазарта на „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали, за игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
С оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата и на основание чл. 25,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия по хазарта отложи разглеждането на
предложението за прилагане на принудителна административна мярка.
Предоставени са допълнителни документи, с които обстоятелствата са изяснени.
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 № 000030-1025 от
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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3623 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3361 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3361, 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 „ПРОФОНДО 2000” ООД,
гр. София, за вписване на промени по търговска регистрация.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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
„ПРОФОНДО 2000” ООД 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 промяна на правната форма
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРОФОНДО
2000” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „СТАР 17“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3615 от 22.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3335 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3335, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР 17” ООД, гр.
София, за вписване на промени по търговска регистрация.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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
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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 „СТАР
17” ООД 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 заедно и поотделно от Васил
Койчев Койчев и Полина Николова Петрова - управители, за промяна на правната форма на
дружеството и в състава на управителния орган.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР 17” ООД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 4
Против - няма.
1.2. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3623 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3362 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3362, 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 „ПРОФОНДО 2000” ООД,
гр. София, за вписване на промени по търговска регистрация.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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
„ПРОФОНДО 2000” ООД 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 промяна на правната форма
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРОФОНДО
2000” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3630 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2783 от 18.03.2019 г.)
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На 18.03.2019 г. с вх. № 000030-2783, 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 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.
Варна, район „Одесос“ ул. „Братя Шкорпил”, № 26 Б, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“ ул. „Братя Шкорпил”, № 26 Б, партер, с 12
/дванадесет/ броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. ЕТ „РУМАР - ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3460 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2873 от 19.03.2019 г.)
На 19.03.2019 г. с вх. № 000030-2873, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
гр. Варна, 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.
Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и
33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев
Димов /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до
супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-3662 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3409 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3409, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя,
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. Банкя, област
София, ул. „Стефан Стамболов”, № 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. 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
„БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, област София,
община Столична, ул. „Княз Борис I“ № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Евлоги
Йорданов Бонев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Банкя, област София, ул. „Стефан Стамболов”, № 5, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта Комисията определя г-н Васил
Панов да наблюдава проверката и проучването по подадени искания за издаване на
лицензи организиране на хазартни игри.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас (предложение с изх. № 0000303792 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-13466 от 31.10.2018 г.)
На 31.10.2018 г. с вх. № 000030-13466, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „Лазур“, бл.
167, 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК:
812094175 представлявано от Жечо Иванов Маринов – физическо лице – търговец, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „Лазур“, бл. 167, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ“,
гр. Бургас, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3798 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-14553 от 27.11.2018 г.)
На 27.11.2018 г. с вх. № 000030-14553 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“
№ 4, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
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/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 4,
ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. № 0000303800 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15059 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15059, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Цар
Освободител” № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Цар Освободител” № 24.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3801 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15271 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15271, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко Ковачевич и Деян Барач и
от прокуриста Сашо Белевски, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 151.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.5. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3789 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15708 от 13.12.2018 г.)
На 13.12.2018 г. с вх. № 000030-15708, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
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София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Джавахарлал Неру“, № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Джавахарлал Неру“, № 28.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.6. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-3799 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-15338 от 06.12.2018 г.)
На 06.12.2018 г. с вх. № 000030-15338, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Дядо Благо“ № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за
22

организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Дядо Благо“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.7. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3795 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15700 от 13.12.2018 г.)
На 13.12.2018 г. с вх. № 000030-15700, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ж. к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14,
ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 16.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала.
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.
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Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.8. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-3786 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-536 от 18.01.2019 г.)
На 18.01.2019 г. с вх. № 000030-536, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, област София, бул. „София“ № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде издаден лиценз на „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440,
представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин,
област София, бул. „София“ № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.9. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3793 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-703 от 23.01.2019 г.)
На 23.01.2019 г. с вх. № 000030-703, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, район „Център“,
ул. „Лоза“ № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Дупница, обл. Кюстендил, район „Център“, ул. „Лоза“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.10. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3788 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1493 от 14.02.2019 г.)
На 14.02.2019 г. с вх. № 000030-1493, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр.
София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, район Център, област
Велико Търново, ул. „Янко Боянов“ № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, район Център, област Велико Търново, ул. „Янко Боянов“ № 5.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-3794 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15337 от 06.12.2018 г.)
На 06.12.2018 г. с вх. № 000030-15337, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” СД, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
обл. Пловдив, ул. „Орфей“ № 12, вх. А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” СД със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ТИ АПРИЛ” №
52, ЕИК: 112050243 представлявано от Димитър Николаев Митев - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Орфей“ № 12, вх. А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ” СД, гр. Панагюрище, за игралната зала:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
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1.2. ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр. Варна (предложение с изх. № 0000303790 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-15985 от 19.12.2018 г.)
На 19.12.20178 г. с вх. № 000030-15985, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ“, гр. Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Дубровник”, № 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник”, № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр.
Варна, за игралната зала:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.3. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3791 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1708 от 18.02.2019 г.)
На 18.02.2019 г. с вх. № 000030-1708, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до
вх. 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. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. София, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-1А“, блок № 502, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 204374549, представлявано заедно и поотделно от Александра Емилиянова
Байкушева и Игнат Емилиянов Байкушев – управители, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр.
София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.4. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3787 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1709 от 18.02.2019 г.)
На 18.02.2019 г. с вх. № 000030-1709, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Македония” №
47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. София, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-1А“, блок № 502, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 204374549, представлявано заедно и поотделно от Александра Емилиянова
Байкушева и Игнат Емилиянов Байкушев – управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Македония” № 47.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3511 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2504 от 11.03.2019 г.)
На 11.03.2019 г. с вх. № 000030-2504 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 64 /шестдесет и четири/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и
девет/ броя места с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални в игрално казино с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV,
квартал 19, КАЗИНО „STARBET CRYSTAL“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано поотделно от Димитър Йорданов
Йорданов и Сузана Йорданова Йорданова – управители, за подмяна на 64 /шестдесет и
четири/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя места с 69 /шестдесет и девет/
броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино „STARBET CRYSTAL“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3607 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2787 от 18.03.2019 г.)
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На 18.03.2019 г. с вх. № № 000030-2787 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой
игрално място от електронна рулетка с 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 5 /пет/
броя игрални места от електронна рулетка на игралните съоръжения, утвърждаване на 1
/един/ брой удостоверителен знак (чип) и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,
хотел “Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за увеличение с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата, подмяна на 1
/един/ брой игрално място от електронна рулетка с 1 /един/ брой игрален автомат, намаление
с 5 /пет/ броя игрални места от електронна рулетка на игралните съоръжения, утвърждаване
на 1 /един/ брой удостоверителен знак (чип) и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,
хотел “Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 0000303730 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3551 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3551, 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 увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 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
„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 увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” ЕАД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3674 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3358 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3358, 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 9 /девет/ броя игрални автомата и намаляване с 13 /тринадесет/
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 Никола Станиславов Салапатийски управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и намаляване с 13 /тринадесет/
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.5. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3620 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3363 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3363 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3513 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2505 от 11.03.2019 г.)
На 11.03.2019 г. с вх. № 000030-2505 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр.
Несебър, за увеличение с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални автомати, подмяна на 18
/осемнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к. к. Слънчев
бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано поотделно от Димитър Йорданов
Йорданов и Сузана Йорданова Йорданова – управители, за увеличение с 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомати и подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „ПРОФОНДО 2000“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3459 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2648 от 14.03.2019 г.)
На 14.03.2019 г. с вх. № 000030-2648 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ООД 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“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3466 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2662 от 14.03.2019 г.)
На 14.03.2019 г. с вх. № 000030-2662, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красно село“, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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:
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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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3465 от 26.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-2663 от 14.03.2019 г.)
На 14.03.2019 г. с вх. № 000030-2663, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул.
„Св. св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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. „Младост2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3463 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2728 от 15.03.2019 г.)
На 15.03.2019 г. с вх. № 000030-2728 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.
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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 „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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3522 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2775 от 18.03.2019 г.)
На 18.03.2019 г. с вх. № 000030-2775, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Сливница, обл. София, ул. „Константин Величков” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул. „Константин
Величков” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.7. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-3518 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-2777 от 18.03.2019 г.)
На 18.03.2019 г. с вх. № 000030-2777, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Цар Калоян, ул.
„Царевец” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Генерал Радецки” № 11, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Цар Калоян, ул. „Царевец” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3514 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3307 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр.
София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба 1“, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК:200782311, представлявано от Радостин Кирилов
Кирилов - управител, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3520 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3326 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3326 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 2 /два/ броя 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 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
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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 124.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-3516 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3327 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3327 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 3 /три/ броя 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул. „Георги С.
Раковски” № 170 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „КОЛОРАДО“ ООД, гр. Раковски (предложение с изх. № 000030-3515 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3328 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3328, 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 3 /три/ броя игрални автомата 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 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
„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 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Москва” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „ЕКСПРЕС-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-3469 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3331 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3331, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, 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. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
В 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
„ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782, представлявано от Тихомир Костадинов
Димитров – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.13. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3467 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3332 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3332, 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 намаление с 15 /петнадесет/ броя на игралните автомати, подмяна на 7 /седем/
броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, ул.
„Стражите“ № 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
„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 намаление с 15 /петнадесет/ броя на игралните автомати и подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград,
ул. „Стражите“ № 2.
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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.14. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3461 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3344 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3344 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 увеличение със 7 /седем/, подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, област Бургас, кв. „Чайка“, № 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
„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 със 7 /седем/ и подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, област Бургас, кв. „Чайка“, № 17.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3464 от 26.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3334 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Галина
Илиева Коджабашева - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3629 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3357 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3357 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „KA & РЕ” ООД гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КА & РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, общ. Бургас,
ул. „Александровска“ № 2, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър
Цонев Петров и Анелия Бориславова Михайлова – управители, за подмяна на 3 /три/
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“, гр. Бургас (предложение с изх. № 0000303609 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3374 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, община
Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев БрягИзток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18. ЕТ „МОТ 07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3462 от
26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3375 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3375 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МОТ-07-Димитър
Кръстев“, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Славейков“, № 93 – сутерен
етаж на хотел „Мираж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област
Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 153, вх. 1, ет. 16, ап. 26, ЕИК: 205001396, представлявано от
Димитър Кръстев Кръстев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата,
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Славейков“, № 93 – сутерен етаж на хотел „Мираж“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“,гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.19. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3614 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3382 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3382 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 20, ЕИК: 131333192, представлявано от Никола Станиславов Салапатийски управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-369527.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3383 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3383, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175245527 представлявано от Никола Станиславов
Салапатийски - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3696 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3384 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3384, 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-3” ООД,
гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175256598, представлявано от Никола Станиславов
Салапатийски - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3611 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3385 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3382 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 20, ЕИК: 131333192, представлявано от Никола Станиславов Салапатийски управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3686 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3386 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3386 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София,
за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър I“ № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Никола Станиславов
Салапатийски - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.24. „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3688 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3387 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3387, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2. В изпълнение на задълженията по
чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на представените документи за съответствие с
изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Оборище“ № 15, ЕИК: 203104262, представлявано от Владимир Константинов Ташев –
управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2 ІІ. Да бъдат утвърдени представените от
„ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3661 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3393 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № № 000030 - 3393 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 увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата, 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, ул. „Академик Борис
Стефанов” № 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
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване: гр. София,
ул. „Академик Борис Стефанов” № 8.
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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.26. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-3618 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3395 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3395, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ 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. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“, № 7, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Таня Пейчева Стоянова - управители, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС” ООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3616 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3396 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3396, 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 автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, р-н „Младост“, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“,
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, р-н „Младост“, ул. „Търговска” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3677 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3397 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3397, 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 5 /пет/ броя игрални автомата 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 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
КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“, ул.
„Софийски герой“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано от Анелия
Бориславова Михайлова - уравител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 38 Б, ет. 1, обект 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3685 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3398 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3398, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, р-н „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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Софийски герой“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано от
Анелия Бориславова Михайлова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, р-н „Младост“, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3675 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3401 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3401 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг
- Запад”, общ. Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Михаела
Александрова Александрова и Георги Йорданов Йорданов – управители, за увеличение с
8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг - Запад”,
общ. Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3784 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3402 от 25.03.2019 г.)
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На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3402 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Обзор,
общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Славянска” № 41.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Михаела
Александрова Александрова и Георги Йорданов Йорданов – управители, за увеличение с
4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Обзор, общ. Несебър,
обл. Бургас, ул. „Славянска” № 41.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. „БУЛ-ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-3610 от 27.03.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3406 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3406 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Хан Крум” № 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
„БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Михаела
Александрова Александрова и Георги Йорданов Йорданов – управители, за увеличение с
8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33. „АРЕС ГРУП“ ООД, гр. Стара Загора (предложение с изх. № 000030-3612 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3405 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3405 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара
Загора, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98, Хотелски комплекс „Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „АРЕС
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №
105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано заедно и поотделно от Петър Димитров
Арбалов, Светослав Димитров Арбалов и Десислава Диянова Косева - управители, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 98, Хотелски комплекс „Верея“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3676 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3552 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3552, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за намаляване 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. София, ж. к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж. к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за намаляване с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж. к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. „К И К“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-3785 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3634 от 27.03.2019 г.)
На 27.03.2019 г. с вх. № 000030-3634, 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
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област
Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „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 подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски”
№ 57.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3659 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-1289 от 08.02.2019 г.)
На 08.02.2019 г. с вх. № 000030-1289, 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 9 /девет/ 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 /.
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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
„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 9
/девет/ 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 /.
1. Игрални модули на игралния софтуер на комуникационно оборудване, с
които ще бъде увеличено:
№

1.

2.

Наименование
3 Genie Wishes; 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs;7
Piggies; Ancient Egypt; Aztec Gems; Caishen’s Gold;
Chilli Heat; Diamond Strike; Dragon Kingdom;
Fairytale Fortune; Fire 88; Gold Rush; Great Rhino;
Hot Safari; Joker’s Jewels; Jurassic Giants; Monkey
Madness; Panda’s Fortune; Pixie Wings; Santa; Vegas
Nights; Wild Spells; Wolf Gold
Leprechaun Carol, Mustang Gold, Vikings vs Trolls,
Wild Pixies

Тип, версия

Производител

Идент. Номер

-

PragmaticPlay Ltd.,
Малта

-

-

3.

Master Chen’s Fortune

-

4.

Extra Fruity

-

5.

Vegas Magic

-

6.

Egyptian Fortunes

-

7.

Ancient Egypt Classic

-

8.

Triple Dragons

-

9.

Lightning Roulette
(Светкавична рулетка)
HTML5 интерфейс

-

PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
Evolution Gaming

-

2. Игрален сървър и модули (игри) на игралния софтуер на комуникационно
оборудване, които ще бъдат експлоатирани след промените:
2.1. Игрален софтуер:
№

Наименование

Производител

1.

Платформа EGT NS Engine ,
тип и версия V.2.0.1 – казино игри

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД

2.2. Включени в игралния софтуер 28 /двадесет и осем/ броя игри (модули):
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№

Наименование

Тип, версия

1.

EGT Multigame Server

v.3.5.1

2.
3.

Elephant RGS
(Remote Game Server)
Крупие на живо /
Live Dealer (Live Casino Services)

GS 4.2

Производител
„ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ“
ЕООД
„Казино
Технологии“ АД

Идент. Номер

Документ за изпитване

1501-3.2

КС-053/04.12.2018 г.

1401-201

КС-013

-

Evolution Gaming

-

NMI/089/075/BG/SCG01

4.

LIVE CASINO STUDIO

V.002.1

„Желев Геймс“
ЕООД

JG-LCS-002

КС-034

5.

Wolf Gold, Dragon Kingdom,
Jurassic Giants, Hot Safari,
Queen of Gold, Pixie Wings,
3 Genie Wishes,
Wild Spells, Caishen’s Gold,
3 Kingdoms-Battle of Red Cliffs

-

Pragmatic Play Ltd.,
Малта

-

2017PPL041LC401

6.

Joker’s Jewels

-

-

2018PPL073LC401

7.

Fairytale Fortune, Fire 88

-

-

2018PPL067LC401

8.

5 Lions, The Champions

-

-

2018PPL097LC401

9.

Asgard

-

-

2018PPL098LC401

10.

Great Rhino

-

-

2018PPL086LC401

11.

Three Card Poker,
Ultimate Texas Holdem,
Double Ball Roulette,
Caribbean Stud Poker

-

-

NMI/089/075/BG/SCG/02

12.

33 онлайн казино игри

-

-

BUL.HBS.1001.01

13.

Jade Butterfly

-

-

2018PPL111LC401

14.

Peking Luck

-

-

2018PPL122LC401

15.

Da Vinci’s Treasure

-

-

2018PPL133LC401

16.

Leprechaun Song

-

-

2018PPL124LC401

17.

Madame Destiny

-

-

2018PPL105LC401

18.

3 онлайн казино игри

-

-

BUL.HBS.1003.01.01

19.

3 онлайн казино игри

-

-

BUL.HBS.1003.02.01

-

MO-401-PPL-18-02 от
30.10.2018 г.

20.

21.

3 Genie Wishes; 3 Kingdoms – Battle
of Red Cliffs;7 Piggies; Ancient
Egypt; Aztec Gems; Caishen’s Gold;
Chilli Heat; Diamond Strike; Dragon
Kingdom; Fairytale Fortune; Fire 88;
Gold Rush; Great Rhino; Hot Safari;
Joker’s Jewels; Jurassic Giants;
Monkey Madness; Panda’s Fortune;
Pixie Wings; Santa; Vegas Nights;
Wild Spells; Wolf Gold
Leprechaun Carol, Mustang Gold,
Vikings vs Trolls, Wild Pixies

-

-

22.

Master Chen’s Fortune

-

23.

Extra Fruity

-

Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
EVOLUTION
GAMING
Habanero Systems
B.V
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Pragmatic Play Ltd.,
Малта
Хабанеро Системс
БВ/Habanero
Sistems B.V
Хабанеро Системс
БВ/Habanero
Sistems B.V

PragmaticPlay Ltd.,
Малта

PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта

-

MO-385-PPL-18-24-401 от
06.12.2018 г.
2018PPL141LC401 от
26.09.2018 г.
2018PPL123LC401 от
23.08.2018 г.
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24.

Vegas Magic

-

25.

Egyptian Fortunes

-

26.

Ancient Egypt Classic

-

27.

Triple Dragons

-

28.

Lightning Roulette
(Светкавична рулетка)
HTML5 интерфейс

-

PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
PragmaticPlay Ltd.,
Малта
Evolution Gaming

-

MO-385-PPL-18-16-401 от
23.10.2018 г.
MO-385-PPL-18-18-401 от
15.11.2018 г.
MO-385-PPL-18-19-401 от
08.11.2018 г.
MO-385-PPL-18-20-401 от
29.11.2018 г.
EVL004OTR_LIGHTNING
ROULETTE_BG_REV.2 от
27.04.2018 г.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София, (предложение с изх.
№ 000030-3625 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3372 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гоце Делчев“ № 2;
2. с. Стремци, обл. Кърджали, ул. „Първи май“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3671 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3584 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3584 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 6
/шест/ 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. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Гео Милев“ № 14;
2. гр. София, общ. София, обл. София, ул. „Гълъбец“ № 5;
3. с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15;
4. гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Черно море“, ул. „Дунав“ № 41;
5. к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27;
6. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София, (предложение с изх.
№ 000030-3517 от 26.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3371 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3371, 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.
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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 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. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гоце Делчев“ № 2;
2. с. Стремци, обл. Кърджали, ул. „Първи май“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3667 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3586 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3586 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 6 /шест/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
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1. с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Гео Милев“ № 14;
2. гр. София, общ. София, обл. София, ул. „Гълъбец“ № 5;
3. с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15;
4. гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Черно море“, ул. „Дунав“ № 41;
5. к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27;
6. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3673 от 27.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3585 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3585, 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 6 /шест/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Гео Милев“ № 14;
2. гр. София, общ. София, обл. София, ул. „Гълъбец“ № 5;
3. с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15;
4. гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Черно море“, ул. „Дунав“ № 41;
5. к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27;
6. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3468 от 26.03.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3360 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3360 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-1724 от 19.02.2019 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 „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, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3627 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3391 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3391, 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 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, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1818/19.02.2019 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:
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Да бъдат утвърдени представените от „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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 128.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.3. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3628 от 27.03.2019
г. по искане с вх. № 000030-3392 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3392, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 74, по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1123/01.02.2019 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 „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
1.4. „МУЛТИ – КАТЕРС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-3613 от
27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3531 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3531 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ-КАТЕРС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул.
„Висарион Белински” № 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.
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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
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Мариела Грозданова
Любенова - управител, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2. За моментна лотарийна игра:
2.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.№
000030-3660 от 27.03.2019 г. по искане с вх. № 000030-3370 от 25.03.2019 г.)
На 25.03.2019 г. с вх. № 000030-3370, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на
нова разновидност с наименование „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА” - първи тираж и
1 /един/ брой образец на талон към нея, с общ брой 5 000 000 бр. и номинална стойност – 5
лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 45 /четиридесет и пет/ броя
разновидности, в това число въвеждането на нова разновидност с наименование
„ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
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III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ШАМПИОНСКА
КРЪСТОСЛОВИЦА” - първи тираж, с общ брой 5 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладна записка:
1. Държавната комисия по хазарта прие на сведение Докладна записка изх. № 0000303631/27.03.2019 г.
2. Държавната комисия по хазарта прие на сведение Докладна записка изх. № 0000303639/27.03.2019 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-3640/27.03.2019 г.
На 12.03.2019 г. с вх. № 000030-2565, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ИГНАТ
БАЙКУШЕВ“, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри.
С вх. № 000030-3555 от 26.03.2019 г. е внесено заявление за прекратяване
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
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. № 000030-2565/12.03.2019 г. от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ИГНАТ БАЙКУШЕВ“, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 000030-3641/27.03.2019 г.
На 21.02.2019 г. с вх. № 000030-1944, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“,
гр. Кубрат, за прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул.
„Ангел Кънчев“, № 37, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-8527 от 03.07.2018 г.
С вх. № 000030-3587 от 26.03.2019 г. е внесено заявление за прекратяване
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
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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. № 000030-1944/21.02.2019 г. от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат, за
прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел
Кънчев“, № 37, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-8527 от 03.07.2018 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. Държавната комисия по хазарта прие на сведение Докладна записка изх. № 0000303644/27.03.2019 г.
По раздел дванадесети. Разни.
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