МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
1431 гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15 Телефон (02) 9859 5858 dkh@minfin.bg Домейн: www.dkh.minfin.bg

ПРОТОКОЛ
№ 000030-6746
гр. София, 27.05.2019 г.
Днес, 23 май 2019 г., в сградата находяща се на административен адрес:
бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15, се проведе заседание на Държавната комисия
по хазарта (ДКХ), на което присъстваха:
1.
2.
3.
4.

Александър Георгиев – председател на комисията
Явор Колев – член на комисията;
Васил Панов – член на комисията;
Евгени Стоянов – член на комисията;

Заседанието се проведе при наличието на предвидения в чл.23, ал.4 от Закона за
хазарта (ЗХ) кворум.
ПЪРВА ЧАСТ:
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Дневният ред на заседанието е публикуван на интернет страницата на комисията
на 22.05.2019 г.
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (ЗХ)
Разглеждане на предложение с изх. № 654 от 22.05.2019 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.
Разглеждане на постъпили заявления от:
1. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 0000306404 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5898 от 14.05.2019 г.)
2. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6525
от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6175 от 17.05.2019 г.)
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3. „И – КАРД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6526 от 22.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-6176 от 17.05.2019 г.)
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Разглеждане на предложения за утвърждаване на списък с лаборатории в
Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз, в другите
държави

–

страни

по

Споразумението

за

Европейското

икономическо

пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват
изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване
Разглеждане на предложения за утвърждаване на списък с лаборатории:
1. Предложение с изх. № 648 от 21.05.2019 г.
2. Предложение с изх. № 649 от 21.05.2019 г.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър
1. За игри в игрално казино:
Разглеждане на постъпило искане от:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 0000306457 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5744 от 10.05.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
Разглеждане на постъпило искане от:
2.1. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6546 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6095 от 16.05.2019 г.)
РАЗДЕЛ ПЕТИ
Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи:
1. За игри с игрални автомати
Разглеждане на постъпили искания от:
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1.1. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6545 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5168 от 03.05.2019 г.)
1.2. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6544 от 22.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5169 от 03.05.2019 г.)
1.3. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5830 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5170 от 03.05.2019 г.)
1.4. „ФИНАНС КОНСУЛТ-2005“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 0000306090 от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5317 от 08.05.2019 г.)
1.5. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6537 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5362 от 09.05.2019 г.)
1.6. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6393 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5363 от 09.05.2019 г.)
1.7. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-6555 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6237 от 17.05.2019 г.)
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени лицензи
по чл. 36, ал. 1 от ЗХ
1. За игри с игрални автомати
Разглеждане на постъпили искания от:
1.1. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6516 от 22.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-5294 от 08.05.2019 г.)
1.2. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-6506 от
22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5296 от 08.05. 2019 г.)
1.3. „РАШЕВ – 85“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-6529 от
22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5318 от 08.05. 2019 г.)
1.4. „ФИНАНС КОНСУЛТ-2005“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 0000306508 от 22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5319 от 08.05. 2019 г.)
1.5. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-6447 от 21.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-5375 от 09.05.2019 г.)
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РАЗДЕЛ СЕДМИ
Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти
1. За игри в игрално казино
Разглеждане на постъпили искания от:
1.1. „ЕС ВИ ЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6364 от 20.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3632 от 27.03.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати
Разглеждане на постъпили искания от:
2.1. „БУШ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-5953 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-1925 от 03.05.2019 г.)
2.2. ЕТ „НИКИ-2003-НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, с. Кесарево (предложение с изх. №
000030-5960 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-1973 от 21.02.2019 г.)
2.3. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5946
от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2042 от 22.02.2019 г.)
2.4. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5959 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2309 от 28.02.2019 г.)
2.5. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-6092 от 16.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2499 от 11.03.2019 г.)
2.6. СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-5948 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2599 от 13.03.2019 г.)
2.7. „ЕЛИТ СН 18“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-5947 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2600 от 13.03.2019 г.)
2.8. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-6087 от 16.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2883 от 20.03.2019 г.)
2.9. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“,гр. София (предложение с изх. № 000030-6369
от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2959 от 21.03.2019 г.)
2.10. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-6368 от 20.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-3527 от 26.03.2019 г.)
2.11. „ЕЛ ЕС ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6088 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3805 от 27.03.2019 г.)
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2.12. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5950 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3914 от 28.03.2019 г.)
2.13. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6361 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3915 от 28.03.2019 г.)
2.14. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6363 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3916 от 28.03.2019 г.)
РАЗДЕЛ ОСМИ
Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри
1. За игри с игрални автомати
Разглеждане на постъпили искания от:
1.1. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6391 от 20.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-1674 от 15.02.2019 г.)
1.2. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“,гр. София (предложение с изх. № 000030-6515
от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2594 от 13.03.2019 г.)
1.3. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6503 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2874 от 19.03.2019 г.)
1.4. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030-6089
от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3345 от 22.03.2019 г.)
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за издаден
лиценз
1. За игри в игрално казино
Разглеждане на постъпили искания от:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 0000306443 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5208 от 03.05.2019 г.)
1.2. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6440 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5291 от 07.05.2019 г.)
2. За игри с игрални автомати:
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Разглеждане на постъпили искания от:
2.1. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5847 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5111 от 25.04.2019 г.)
2.2. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5822 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5113 от 25.04.2019 г.)
2.3. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6517 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5827 от 13.04.2019 г.)
2.4. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6455 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5836 от 13.05.2019 г.)
2.5. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6458 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6101 от 16.05.2019 г.)
2.6. „ПЕГНО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5832 от 13.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-5112 от 25.04.2019 г.)
2.7. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-5824 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5115 от 30.04.2019 г.)
2.8. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 000030-5825
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5122 от 30.04.2019 г.)
2.9. „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-5828 от 13.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-5151 от 03.05.2019 г.)
2.10. „КАЗИНО ПЕРЛА – 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5829 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5181 от 03.05.2019 г.)
2.11. „ГРАНД КАЗИНО 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6372 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5184 от 03.05.2019 г.)
2.12. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5831 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5189 от 03.05.2019 г.)
2.13. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6045 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5309 от 08.05.2019 г.)
2.14. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5835 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5311 от 08.05.2019 г.)
2.15. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5863 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5313 от 08.05.2019 г.)
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2.16. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5814 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5316 от 08.05.2019 г.)
2.17. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6421 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5192 от 03.05.2019 г.)
2.18. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6520 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5194 от 03.05.2019 г.)
2.19. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6082 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5235 от 07.05.2019 г.)
2.20. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6057 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5308 от 08.05.2019 г.)
2.21. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5834 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5203 от 03.05.2019 г.)
2.22. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6521 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6359 от 20.05.2019 г.)
2.23. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6523 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6360 от 20.05.2019 г.)
2.24. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5810 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5232 от 07.05.2019 г.)
2.25. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5949 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5315 от 08.05.2019 г.)
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5813 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5233-07.05.2019 г.)
2.27. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5807 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5234 от 07.05.2019 г.)
2.28. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6093 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5237 от 07.05.2019 г.)
2.29. „ВИКТОР 99“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-6094 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5254 от 07.05.2019 г.)
2.30. „ВАЛ – СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-5846 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5292 от 08.05.2019 г.)
2.31. „ВАЛ – СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-5848 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5293 от 08.05.2019 г.)
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2.32. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6058 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5307 от 08.05.2019 г.)
2.33. „УИН БЕТ-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5815 от 13.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5310 от 08.05.2019 г.)
2.34. „УИН БЕТ – 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5864 от 14.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5312 от 08.05.2019 г.)
2.35. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5862 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5314 от 08.05.2019 г.)
2.36. „АТРОНИК“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5837 от 13.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5320 от 08.05.2019 г.)
2.37. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5817 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5324 от 08.05.2019 г.)
2.38. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5812 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5325 от 08.05.2019 г.)
2.39. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6083 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5376 от 09.05.2019 г.)
2.40. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6085 от 16.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5579 от 10.05.2019 г.)
2.41. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6086 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5580 от 10.05.2019 г.)
2.42. „АНДИВА” ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-6406 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5788 от 13.05.2019 г.)
2.43. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6448 от 21.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5799 от 13.05.2019 г.)
2.44. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора
(предложение с изх. № 000030-6407 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5800 от
13.05.2019 г.)
2.45. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора
(предложение с изх. № 000030-6365 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5801 от
13.05.2019 г.)
2.46. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6557 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5876 от 14.05.2019 г.)
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2.47. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6556 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5878 от 14.05.2019 г.)
2.48. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6560 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5879 от 14.05.2019 г.)
2.49. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6561 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5880 от 14.05.2019 г.)
2.50. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6558 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5881 от 14.05.2019 г.)
2.51. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6554 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5882 от 14.05.2019 г.)
2.52. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6550 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5883 от 14.05.2019 г.)
2.53. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6538 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5884 от 14.05.2019 г.)
2.54. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6538 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5884 от 14.05.2019 г.)
2.55. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6539 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5885 от 14.05.2019 г.)
2.56. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6541 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5886 от 14.05.2019 г.)
2.57. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6540 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5887 от 14.05.2019 г.)
2.58. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6530 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5888 от 14.05.2019 г.)
2.59. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6532 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5889 от 14.05.2019 г.)
2.60. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6533 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5890 от 14.05.2019 г.)
2.61. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6534 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5891 от 14.05.2019 г.)
2.62. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6536 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5892 от 14.05.2019 г.)
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2.63. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6549 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5893 от 14.05.2019 г.)
2.64. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6548 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5894 от 14.05.2019 г.)
2.65. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6547 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5895 от 14.05.2019 г.)
2.66. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6551 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5896 от 14.05.2019 г.)
2.67. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6552 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5897 от 14.05.2019 г.)
2.68. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. № 0000306366 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5936 от 15.05.2019 г.)
2.69. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-6543 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5967 от 15.05.2019 г.)
2.70. „ХАЗАРТ 09“ ООД, гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-6416 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5968 от 15.05.2019 г.)
2.71. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-6519 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5969 от 15.05.2019 г.)
2.72. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6423 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6011 от 15.05.2019 г.)
2.73. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с
изх. № 000030-6362 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6078 от 16.05.2019 г.)
2.74. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6444 от 21.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-6098 от 16.05.2019 г.)
2.75. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6445 от 21.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-6099 от 16.05.2019 г.)
2.76. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6442 от 21.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-6100 от 16.05.2019 г.)
2.77. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-6512 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6106 от 16.05.2019 г.)
2.78. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6518 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6245 от 17.05.2019 г.)
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2.79. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-6527 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6246 от 17.05.2019 г.)
2.80. „ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 0000306522 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6169 от 17.05.2019 г.)
2.81. „МУЛТИ – КАТЕРС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6531 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6170 от 17.05.2019 г.)
2.82. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-6553 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6240 от 17.05.2019 г.)
2.83. „КУИНС БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6514 от 22.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-6260 от 17.05.2019 г.)
2.84. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6528 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6357 от 20.05.2019 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
Разглеждане на постъпили искания от:
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5820 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-4570 от 16.04.2019 г.)
3.2. ЕВРОФУТБОЛ ЛИМИТИД (EUROFOOTBALL LIMITED), Малта (предложение с
изх. № 000030-6441 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-4976 от 19.04.2019 г.)
3.3. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6535
от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6174 от 17.05.2019 г.)

4. За тото и лото игри:
Разглеждане на постъпили искания от:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5823 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5321 от 08.05.2019 г.)
4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6507 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6262 от 17.05.2019 г.)
4.3. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6452
от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6172 от 17.05.2019 г.)

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 11 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
Разглеждане на постъпили искания от:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5826 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5323 от 08.05.2019 г.)
5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6510 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6264 от 17.05.2019 г.)
5.3. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5819 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5298 от 08.05.2019 г.)
5.4. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6454 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6084 от 16.05.2019 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
Разглеждане на постъпили искания от:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5821 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5322 от 08.05.2019 г.)
6.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6513 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6263 от 17.05.2019 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 ЗХ
1. За игри в игрално казино
Разглеждане на постъпили искания от:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 0000305849 от 14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5282 от 07.05.2019 г.)
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 0000305951 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5343 от 08.05.2019 г.)
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-6397 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5745 от 10.05.2019 г.)
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2. За моментна лотарийна игра:
Разглеждане на постъпили искания от:
2.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6509 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6171 от 17.05.2019 г.)
2.2. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6511 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6173 от 17.05.2019 г.)
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
Докладни записки
Разглеждане на докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-5790/13.05.2019 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-6524/22.05.2019 г.
РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ
Разглеждане на въпроси извън посочените в раздели от първи до петнадесети
Разглеждане на въпроси внесени от председателя на комисията:
Няма внесени за разглеждане въпроси.

ВТОРА ЧАСТ:
ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ
Във връзка с дневния ред председателят предлага следните проекти на решения:
ПО РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по ЗХ
Предложение с изх. № 654 от 22.05.2019 г.
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по ЗХ, ДКХ осъществява
текущо проучване и идентифициране на интернет страници и техни поддомейни, чрез
които се организират хазартни игри достъпни от територията на Република България.
При извършената проверка са идентифицирани следните интернет страници:
https://1xjls.world/
https://1xfqf.world/
На посочените по-горе интернет страници могат да се осъществяват онлайн
залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците визуализират и
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приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за помощ и др.
Информацията се обосновава на посоченото в рубриката „Условия и Правила” на
интернет страниците без да е проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Гореописаните интернет страници, са достъпни и/или активни от територията на
Република България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република
България хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия
по хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 14 от ЗХ, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ДОПЪЛВА списъка на интернет страниците, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
IІ. ОПРЕДЕЛЯ следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ:
https://1xjls.world/
https://1xfqf.world/
IIІ. РАЗПОРЕЖДА, на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ, на лицата, които
организират хазартните игри чрез посочените интернет страници и чрез техните
поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията на Република
България да преустановят организирането им.
ІV. ВЪЗЛАГА на администрацията на ДКХ да актуализирания списъка по чл. 22,
ал. 1, т. 14 от ЗХ с посочените в т.II от решението интернет страници и да го
публикува в законоустановения срок на интернет страницата на Комисията.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с
изх. № 000030-6404 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5898 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5898 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” 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.
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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. чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков,
ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК 200355117, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както
следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ „ДЖАКПОТ“:
№ по
ред

Наименование

Система за формиране на „Джакпот“

1.

Тип, версия

MONEY
STRIKE
CONTROLLER

Протокол от изпитване №

ДП-172 от 10.05.2019 г.
International Gaming Technology, Europe
B.V./
№ 000030-530/18.01.2019 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД /
№ И-1742/30.07.2013 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производител / номер на
удостоверение

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

2143265

Година на производство

2015

MYSTERY

Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 0000306525 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6175 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6175 е подадено писмено заявление от
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София 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
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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. чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА представеният от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43,
ЕИК 204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев, игрален софтуер на
комуникационно оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
Dragon Tiger
ред Наименование
1.

2.

3.

Версия

6.20180222.153818-6ble4cee

Документ за изпитване №

EVL002GAM_Dragon Tiger_BG_REV.1 от
06.03.2018 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Evolution Gaming
„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Dragon Tiger

Наименование

Roulette

Версия

6.20181004.123301-72441d40

Документ за изпитване №

EVL006GAM_Roulette_BG_REV.1
25.10.2018 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Roulette

Наименование

Super Sic Bo
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4.

Версия

1.20190305.120107-9f518e2f

Документ за изпитване №

№ EVL014GAM_Super Sic Bo_BG_REV.2
от 02.04.2019 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Super Sic Bo

Наименование

2 Hand Casino Hold’m

Версия

6.20190307.125820-524358ca
EVL015GAM_2 Hand Casino
Hold’m_BG_REV.1 от 02.04.2019 г.

Документ за изпитване №
Производител

5.

6.

Заявител / номер на
удостоверение

Evolution Gaming
„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. 2 Hand Casino Hold’m

Онлайн залагания:

Top Card

Версия

6.20180508.174101_bc5f34fe

Документ за изпитване №

EVL005GAM_Top
06.06.2018 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Top Card

Наименование

Blackjack

Версия

1.20181002.152950-724c26e6

Документ за изпитване №

EVL008GAM_Blackjack_BG_REV.1
29.10.2018 г.

Производител

Evolution Gaming
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7.

8.

9.

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Blackjack

Наименование

Infinite Blackjack

Версия

6.20180925.120054-716025a8

Документ за изпитване №

EVL009GAM_Infinite Blackjack_BG_REV.2
от 29.10.2018 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Infinite Blackjack

Наименование

Monopoly Live

Версия

6.20190114.175233-afd08349

Документ за изпитване №

EVL012GAM_Monopoly Live_BG_REV.1 от
28.02.2019 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Monopoly Live

Наименование

Free Bet Blackjack

Версия

6.20190326.134101-c91e36f0

Документ за изпитване №

EVL013GAM_Free Bet
Blackjack_BG_REV.1 от 05.04.2019 г.

Производител

Evolution Gaming

Заявител / номер на
удостоверение

„Национална Лотария“ АД/
000030-3437/26.03.2019 г. за организиране
на хазартни игри онлайн

Онлайн залагания:

1. Free Bet Blackjack
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
3. „И – КАРД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6526 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6176 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6176 е подадено писмено заявление от „И-Кард”
ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за
реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
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. чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА представената от „И-КАРД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14,
ЕИК 130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, версия
игрален софтуер на комуникационно оборудване за хазартни игри, организирани
онлайн, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Игрален Казино Сървър

1.

Тип

01

Версия

1.80

Протокол от изпитване КС-056 от 10.05.2019 г.
№
„И-КАРД” ООД/
000030-2030/24.02.2017 г. за производство,
Производител / номер
разпространение и сервиз на игрално
на удостоверение
оборудване
„И-КАРД” ООД/
Заявител / номер на
000030-2030/24.02.2017 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално
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оборудване
Производствен (сериен)
номер

04-2019

Година на производство

2019 г.

Онлайн залагания:

00109 – Игри с игрални автомати:
1. Dracula V.2.0.2;
2. Dracula Touch V.2.0.2;
3. Mythic Maiden V.2.0.3;
4. Mythic Maiden Touch V.2.0.3;
5. Elements: The Awakening V.1.0.1;
6. Drive: Multiplier Mayhem V.1.0.1;
7. Drive: Multiplier Mayhem Touch V.1.0.1;
8. Fruit Shop V.2.0.0;
9. Fruit Shop Touch V.2.0.0;
10. Flowers V.2.0.2;
11. Flowers Touch V.2.0.2;
12. Twin Spin V.2.0.0;
13. Twin Spin Touch V.2.0.0;
14. European Roulette V.1.1.1;
15. Roulette Touch V.1.0.0;
16. Football: Champions Cup V.1.0.3;
17. Football: Champions Cup Touch V.1.0.3;
18. Glow Touch V.1.0.0;
19. Neon Staxx V.1.0.0;
20. Neon Staxx Touch V.1.0.0;
21. Pyramid: Quest for Immortality V.1.0.0;
22. Pyramid: Quest for Immortality Touch
V.1.0.0;
23. Hook’s Heroes V.1.0.0;
24. Hook’s Heroes Touch V.1.0.0;
25. Jimi Hendrix Online Slot V.1.0.3;
26. Jimi Hendrix Online Slot Touch V.1.0.3;
27. Dazzle Me V.1.0.2;
28. Dazzle Me Touch V.1.0.2;
29. Theme Park: Tickets of Fortune V.1.0.0;
30. Theme Park: Tickets of Fortune Touch
V.1.0.0;
31. The Invisible Man V.1.0.4;
32. The Invisible Man Touch V.1.0.4;
33. Jack Hammer V.2.0.1;
34. Jack Hammer Touch V.2.0.1;
35. Joker Pro V.1.0.0;
36. Joker Pro Touch V.1.0.0;
37. Motörhead Video Slot V.1.0.4;
38. Motörhead Video Slot Touch V.1.0.4;
39. Secrets of Atlantis V.1.0.2;
40. Secrets of Atlantis Touch V.1.0.2;
41. KOI Princess V.1.0.1;
42. KOI Princess Touch V.1.0.1;
43. Gonzo’s Quest V.2.0.1;
44. Gonzo’s Quest Touch V.2.0.1;
45. Piggy Riches V.1.0.3;
46. Piggy Riches Touch V.1.0.3;
47. Reel Rush V.2.0.1;
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48. Reel Rush Touch V.2.0.1;
49. Starburst V.2.0.2;
50. Starburst Touch V.2.0.2;
51. Sparks V.1.0.0;
52. Sparks Touch V.1.0.0;
53. Stickers V.1.0.1;
54. Stickers Touch V.1.0.1;
55. Blood Suckers V.1.0.5;
56. Blood Suckers Touch V.1.0.5;
57. Guns N’ Roses Video Slots V.1.0.1;
58. Guns N’ Roses Video Slots Touch V.1.0.1;
59. Fairytale Legends: Red Riding Hood
V.1.0.0;
60. Fairytale Legends: Red Riding Hood Touch
V.1.0.0;
61. Victorious V.2.0.0;
62. Victorious Touch V.2.0.0;
63. Wild Wild West: The Great Train Heist
V.1.0.0;
64. Wild Wild West: The Great Train Heist
Touch V.1.0.0;
65. Blackjack V1.0.2;
66. Blackjack Classic Touch V1.0.2;
67. Blackjack Touch – Single Deck V1.0.0;
68. Dead or Alive V1.0.0;
69. Dead or Alive Touch V.1.0.0;
70. Magic Portals V1.0.3;
71. Magic Portals Touch V1.0.3;
72. Secrets of Christmas V1.0.0;
73. Secrets of Christmas Touch V.1.0.0;
74. Spinata Grande V2.0.0;
75. Spinata Grande Touch V2.0.0;
76. Warlords – Crystals of Power V1.0.7;
77. Warlords – Crystals of Power Touch
V1.0.7;
78. Jack Hammer 2 – Fishy Business V.2.0.2;
79. Jack Hammer 2 Touch – Fishy Business
V.2.0.2;
80. Butterfly Staxx V1.0.1;
81. Butterfly Staxx Touch V1.0.1;
82. Copy Cats V1.0.1;
83. Copy Cats Touch V1.0.1;
84. Fairytale Legends: Hansel and Gretel
V.1.0.0;
85. Fairytale Legends: Hansel and Gretel
Touch V.1.0.0;
86. The Legend of Shangri-La: Cluster Pays V
1.0.3;
87. The Legend of Shangri-La: Cluster Pays
Touch V 1.0.3;
88. Jack and the Beanstalk V2.0.4;
89. Jack and the Beanstalk Touch V2.0.4;
90. Emoji Planet V1.0.4;
91. Emoji Planet Touch V1.0.4;
92. Blood Suckers II V1.0.1;
93. Blood Suckers Touch II V1.0.1;
94. Elements: The Awakening V2.0.5;
95. Elements: The Awakening Touch V2.0.5;
96. Jungle Spirit: Call of the Wild V1.0.6;
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97. Jungle Spirit: Call of the Wild Touch
V1.0.6;
98. Lights V2.0.0;
99. Lights Touch V2.0.0;
100. Scruffy Duck V1.0.1;
101. Scruffy Duck Touch V1.0.1;
102. Wolf Club V1.0.0;
103. Wolf Club Touch V1.0.0;
104. Wild Water V2.0.1;
105. Wild Water Touch V2.0.1;
106. Secret of the Stones V1.0.4;
107. Secret of the Stones Touch V1.0.4;
108. Steam Tower V2.0.0;
109. Steam Tower Touch V2.0.0;
110. Twin Spin Deluxe V.1.0.0;
111. Twin Spin Deluxe Touch V.1.0.0;
112. Finn and the Swirly Spin V.2.0.3;
113. Finn and the Swirly Spin Touch V.2.0.3;
114. Spellcast V.1.0.0;
115. Spellcast Touch V.1.0.0;
116. Excalibur V.1.0.1;
117. Excalibur Touch V.1.0.1;
118. Ghost Pirates V2.0.0;
119. Ghost Pirates Touch V2.0.0;
120. Space Wars V1.0.3;
121. Space Wars Touch V1.0.3;
122. Reel Steal V.1.0.0;
123. Reel Steal Touch V.1.0.0;
124. Hotline V.1.0.0;
125. Hotline Touch V.1.0.0;
126. King of Slots V 2.0.3;
127. King of Slots Touch V 2.0.3;
128. Archangels Salvation V 1.0.0;
129. Archangels Salvation Touch V 1.0.0;
130. Swipe and roll V 1.0.0;
131. Swipe and roll Touch V 1.0.0;
132. Witchcraft Academy V 1.0.1;
133. Witchcraft Academy Touch V 1.0.1;
134. Bollywood Story V 1.0.1;
135. Bollywood Story Touch V 1.0.1;
136. Berryburst V 1.0.1;
137. Berryburst Touch V 1.0.1;
138. Berryburst MAX V 1.0.0;
139. Berryburst MAX Touch V 1.0.0;
140. Coins of Egypt V 1.0.2;
141. Coins of Egypt Touch V 1.0.2;
142. Jumanji V 1.0.2;
143. Jumanji Touch V 1.0.2;
144. Fairy Legends: Mirror Mirror V 1.0.0;
145. Fairy Legends: Mirror Mirror Touch V
1.0.0;
146. Asgardian Stones V 1.0.2;
147. Asgardian Stones Touch V 1.0.2;
148. Jackpot 6000 V 2.0.0;
149. Jackpot 6000 Touch V 2.0.0;
150. Lost Relics V 1.0.1;
151. Lost Relics Touch V 1.0.1;
152. Planet of Apes V 1.0.0;
153. Planet of Apes Touch V 1.0.0;
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154. Double Stacks V 1.0.1;
155. Double Stacks Touch V 1.0.1;
156. Halloween Jack V 1.0.0;
157. Halloween Jack Touch V 1.0.0;
158. Wild Bazaar V 1.0.2;
159. Wild Bazaar Touch V 1.0.2;
160. Flowers Christmas Edition V 2.0.1;
161. Flowers Christmas Edition Touch V 2.0.1;
162. Fruitshop Christmas Edition V 2.0.1;
163. Fruitshop Christmas Edition Touch V
2.0.1;
164. 88 Fortunes V 1.0.19;
165. Fu Dao Le V 1.0.22;
166. Giant's Gold V 1.0.3;
167. Hercules High & Mighty V 1.0.20;
168. Raging Rhino V 1.0.14;
169. Rainbow Ritches V 1.0.12;
170. Spartacus Gladiator of Rome V 1.0.18;
171. Wild Times V 1.0.14;
172. Zeus III V 1.0.17;
173. Египетско съкровище V.2.0;
174. Всичко или нищо V.1.0.
175. Автоматична рулетка V1.0.
176. Египетско съкровище II V.1.0;
177. Златото на маите V.1.0;
178. Детелинки на късмета V.1.0;
179. Бърза игра – Зарове;
180. Джунглата;
181. Кръстословици-Пиратско съкровище
V.1.0.
Игралният софтуер е предназнаен за предоставяне
на достъп до осъществяване на хазартни игри
/виртуални игрални автомати/ през централната
компютърна система на организатор на хазартни
игри, организирани онлайн.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Разглеждане на предложения за утвърждаване на списък с лаборатории в
Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз, в другите
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват
изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване
1. Предложение с изх. № 648 от 21.05.2019 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия
по хазарта утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите
държави–членки на Европейския съюз, в другите държави–страни по Споразумението
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за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които
могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ се определят в Наредба за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията
за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки (Наредбата).
С решение № 000030-5514/24.07.2014 г. Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е
утвърдила списък на лаборатории в Република България и в другите държави - членки
на Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, в който е включен „Институт за тестване и сертификация“ АД, Чехия.
Съгласно разпоредбата на чл. 8 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/, „Институт за тестване и сертификация“ АД, Чехия с писмо с
вх. № 1272/10.04.2019 г. уведомява ДКХ за настъпили промени в обстоятелствата по чл.
5 от Наредбата, като прилага актуални документи към чл. 6, ал. 2, удостоверяващи
промяната.
Представени са документи, изискуеми съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата,
придружени от официален превод на български език, както следва:
1. Извлечение от Търговския регистър, воден от Областен съд – Бърно.
2. Сертификат за акредитация № 419 от 13.08.2018 г. на „Институт за тестване и
сертификация“ АД“, Чехия, съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025, издаден от
Чешки институт по акредитация/Česky institute pro akreditaci, o.p.s. и приложението към
него за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно
оборудване.
3. Декларация от лицето Радомир Чевелик-Заместник председател на
Управителния съвет, че представляваното от него юридическо лице не е свързано лице
по смисъла на § 1 ДР на ТЗ с производители, вносители, разпространители,
осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на
комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри.
Видно от представените документи е настъпила промяна на данните за адреса на
помещението, в което ще се извършват изпитванията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ и чл. 8, ал. 1 от Наредбата председателят предлага следния ПРОЕКТ
НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА списък с лаборатории в Република България и в другите държави
– членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария,
които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер
на комуникационно оборудванe, в който се променят данните за адреса на
помещението на „Институт за тестване и сертификация“ АД, Чехия, в което ще се
извършват изпитванията, както следва: ул. „Соколовска“ № 573, п. к. 686 01
Ухерске Храдище/ Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradišté
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. Предложение с изх. № 649 от 21.05.2019 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия
по хазарта утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите
държави–членки на Европейския съюз, в другите държави–страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които
могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ се определят в Наредба за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
С решение № 000030-705/ 18.02.2014 г. Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е
утвърдила списък на лаборатории в Република България и в другите държави - членки
на Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, в който е включен Отдел за технологии за тестване и измерване Любляна,
Словения към Словенски институт за качество и метрология, Любляна, (SIQ, Ljubljana).
Съгласно разпоредбата на чл. 8 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/, Словенски институт за качество и метрология, Любляна (SIQ,
Ljubljana) с писма с вх. № 815/05.03.2019 г. и № 1284/12.04.2019 г. уведомява ДКХ за
настъпили промени в обстоятелствата по чл. 5 от Наредбата, като прилага актуални
документи към чл. 6, ал. 2, удостоверяващи промяната.
Представени са документи, изискуеми съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата,
придружени от официален превод на български език, както следва:
1. Сертификат за акредитация № L 418 от 29.09.2016 г. на „Словенски институт
за качество и метрология на технологиите за хазартни игри, Любляна/SIQ, Ljubljana“,
съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025, издаден от Холандски съвет по
акредитация/RAAV VOOR ACCREDITATIE–The Netherlands и приложението към него
за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно
оборудване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ и чл. 8, ал. 1 от Наредбата председателят предлага следния ПРОЕКТ
НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА списък с лаборатории в Република България и в другите държави
– членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария,
които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер
на комуникационно оборудванe, в който се променят данните за адреса на
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помещението на „Словенски институт за качество и метрология на технологиите
за хазартни игри, Любляна/SIQ, Ljubljana“, в което ще се извършват
изпитванията, както следва:
Машера-Спасичева10, S-1000, Любляна, Словения/
Маšеra-Spasićeva 10, S-1000, Ljubljana, Slovenia
и
Виа Г.А. Кордон 6-8, 34170, Гориция, Италия/
Via G.A. Cordon 6-8, 34170 Gorizia, Italy.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с
изх. № 000030-6457 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5744 от 10.05.2019 г.)
На 10.05.2019 г. с вх. № 000030-5744, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ,
със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео
Милев“ № 1, ЕИК 160053297, представлявано от Каан Фейяз Кесимоглу и Левент
Аксой.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. За игри с игрални автомати:
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2.1. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6546 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6095 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6095, 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 „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър по Удостоверения за издаден лиценз № 000030-11361/25.09.2018 г.; № 0000306060/16.05.2019 г. и № 000030-6061/16.05.2019 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 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, по реда на
чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО РАЗДЕЛ ПЕТИ
Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6545 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5168 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5168, 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 „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи
за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 27 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
бул. „Джеймс Баучер“, № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов - управител, за промяна в състава на управления орган и промяна на
съдружник на дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.2. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6544 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5169 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5169, 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 „ПРО
ФУТБОЛ” 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 ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков
Бандалов – управител, за промяна в управлението и собствеността на
дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„ПРО ФУТБОЛ” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.3. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5830
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5170 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5170, 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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 ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 131056701, представлявано заедно и поотделно от
Георги Методиев Карабельов и Антон Христов Маринов - управители, за промяна
в състава на управителния орган на дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.4. „ФИНАНС КОНСУЛТ-2005“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 0000306090 от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5317 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5317, 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 „ФИНАНС
КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Попово, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ФИНАНС
КОНСУЛТ-2005” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово,
обл. Търговище, ул. „Бачо Киро“ № 10, ЕИК 200252882, представлявано от
Цветелина Иванова Пенчева - управител, за промяна в състава на управителния
орган, промяна на едноличния собственик на капитала на дружеството и промяна
на седалище и адрес на управление на дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
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ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.5. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6537 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5362 от 09.05.2019 г.)
На 09.05.2019 г. с вх. № 000030-5362, 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 „ГРАНД
КАЗИНО” 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 ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД КАЗИНО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 175245527, представлявано от Венелин Митков
Бандалов – управител, за промяна в управлението и собствеността на
дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.6. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6393 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5363 от 09.05.2019 г.)
На 09.05.2019 г. с вх. № 000030-5363, 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР ГЕЙМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 131333192, представлявано от Венелин Митков
Бандалов - управител, за промяна в състава на управителния орган и в състава на
съдружниците на дружеството.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.7. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-6555 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6237 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6237, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР
ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ. Предвид гореизложеното и
на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага
следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР ПРИНЦЕС”
АД, гр. Свиленград, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
ул. „Драган Цаков” № 4, ЕИК 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори - Хасан Ерсой, Каан Фейяз Кесимоглу и Левент Аксой.
II. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ вписаната промяна в Търговския регистър на
„СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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
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1.1. „КА & РЕ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6516 от 22.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5294 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5294, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД,
гр. Бургас, 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. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 13 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 от ЗХ във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖАВА срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „КА
& РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, общ. Бургас,
ул. „Александровска” № 2, ЕИК 102739090, представлявано заедно и поотделно от
Анелия Бориславова Михайлова и Петър Цонев Петров – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 13 А, с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.2. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-6506
от 22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5296 от 08.05. 2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив, за 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. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖАВА срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
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„Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК 202036563, представлявано от
Милен Францов Кутевски – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531,
обект № 6, с 36 /тридесет и шест/ броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/
броя игрални места.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.3. „РАШЕВ – 85“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-6529 от
22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5318 от 08.05. 2019 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАШЕВ-85”
ЕООД, гр. Попово, 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. Опака, обл. Търговище, ул. „България” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖАВА срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„РАШЕВ-85” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Попово,
обл. Търговище, ул. „Бачо Киро” № 10, ЕИК 200650345, представлявано от Юлия
Христова Рашева – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Опака, обл. Търговище, ул. „България” № 85,
с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.4. „ФИНАНС КОНСУЛТ – 2005“ ЕООД, гр. Попово (предложение с
изх. № 000030-6508 от 22.05. 2019 г. по искане с вх. № 000030-5319 от 08.05. 2019 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИНАНС
КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Попово, 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. Попово, обл. Търговище, ул. „Райко
Даскалов” № 14В, ІІІ-ти етаж, ПИ № 2161 в кв. 105.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖАВА срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Бачо Киро“ № 10, ЕИК 200252882,
представлявано от Цветелина Иванова Пенчева - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово,
обл. Търговище, ул. „Райко Даскалов” № 14В, ІІІ-ти етаж, ПИ № 2161 в кв. 105, с
15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.5. „ДЕБИТ“ ООД, гр. Монтана (предложение с изх. № 000030-6447 от 21.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5375 от 09.05.2019 г.)
На 09.05.2019 г. с вх. № 000030-5375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД,
гр. Монтана, за 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. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖАВА срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. „Д-р Стамен Илиев“ № 19, ЕИК 111530638, представлявано заедно и поотделно
от Детелин Борисов Стаменов и Иванка Тодорова Стаменова – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата
с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
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ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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 в игрално казино:
1.1. „ЕС ВИ ЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6364 от 20.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3632 от 27.03.2019 г.)
На 27.03.2019 г. с вх. № 000030-3632 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД,
гр. София, за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години
в обект с адрес: к.к. Слънчев Бряг, казино „Европа“, хотел „Европа.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км,
корпус 2, ЕИК 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев –
изпълнителен директор за организиране на хазартни игри в игрално казино за
срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: к.к. Слънчев Бряг, казино „Европа“, хотел
„Европа“.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри –
11 /единадесет/ броя в EUR.
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БУШ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-5953 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-1925 от 03.05.2019 г.)
На 20.02.2019 г. с вх. № 000030-1925, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУШ ИНВЕСТ”
ЕООД, гр. Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“,
ул. „Цар Борис III“ № 44, вход 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І.ИЗДАВА лиценз на „БУШ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров”, № 1, ЕИК 204030637,
представлявано от Мартин Тодоров Грозданов - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Цар Борис III“ № 44, вход А.
II.УТВЪРЖДАВА представените от „БУШ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.2. ЕТ „НИКИ-2003-НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, с. Кесарево (предложение с
изх. № 000030-5960 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-1973 от 21.02.2019 г.)

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 36 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
На 21.02.2019 г. с вх. № 000030-1973, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИКИ – 2003 НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, с. Кесарево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Рафаел Михайлов” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. ИЗДАВА лиценз на на ЕТ „НИКИ – 2003 - НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“ със седалище и
адрес на управление: с. Касарево, област Велико Търново, ул. „Шипка“ № 6,
ЕИК 104602681, представлявано от Николай Стефанов Павлов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов” № 4.
II. УТВЪРЖДАВАпредставените от ЕТ „НИКИ – 2003 - НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, 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.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.3. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 0000305946 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2042 от 22.02.2019 г.)
На 22.02.2019 г. с вх. № 000030-2042, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, 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. Пловдив,
р-н „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК 175192081,
представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел Андонов Ирибозов –
изпълнителни директори, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия“,
бул. „Освобождение“ № 27.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.4. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 0000305959 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2309 от 28.02.2019 г.)
На 28.02.2019 г. с вх. № 000030-2309, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети
март” № 83А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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І. ИЗДАВА лиценз на „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, ж. к. „Драгалевци“,
ул. „Светулка” № 2, ЕИК 201375699, представлявано от Стефан Койчев Стефанов
– управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. Софийска, бул. „Трети
март” № 83А.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.5. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-6092 от 16.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-2499 от 11.03.2019 г.)
На 11.03.2019 г. с вх. № 000030-2499, 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. Твърдица, обл. Сливен,
ул. „Хан Аспарух“ № 17, партер, обект 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК 107549440, представлявано
от Християн Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Твърдица,
обл. Сливен, ул. „Хан Аспарух“ № 17, партер, обект 3.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за игралната
зала:
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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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.6. СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“,
гр.
Панагюрище
(предложение с изх. № 000030-5948 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2599 от
13.03.2019 г.)
На 13.03.2019 г. с вх. № 000030-2599, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-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. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Петър Горанов“ № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. ИЗДАВА лиценз на „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” СД със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, общ. 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. Пещера,
обл. Пазарджик, ул. „Петър Горанов“ № 13.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ” СД, гр. Панагюрище, 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.
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.7. „ЕЛИТ СН 18“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-5947 от
15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2600 от 13.03.2019 г.)
На 13.03.2019 г. с вх. № 000030-2600, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ СН 18“ ЕООД,
гр. Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово,
ул. „Бачо Киро” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „ЕЛИТ СН 18“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, бул. „Генерал Никола Генев” № 34, ЕИК 205310987, представлявано
от Свилян Николов Георгиев – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Дряново,
област Габрово, ул. „Бачо Киро” № 12.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ЕЛИТ СН 18“ ЕООД, гр. Севлиево, 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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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2.8. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-6087 от 16.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-2883 от 20.03.2019 г.)
На 20.03.2019 г. с вх. № 000030-2883, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД,
гр. Несебър, 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 „Младост“, бул. „Сливница” № 185, Делта Планет МОЛ, обект № 0.023.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „БТД” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Несебър, област Бургас, к. к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1,
ЕИК 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница” № 185, Делта
Планет МОЛ, обект № 0.023.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.9. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“,гр. София (предложение с изх. № 0000306369 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2959 от 21.03.2019 г.)
На 21.03.2019 г. с вх. № 000030-2959, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ –
БИЛИ–92”, 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. Пещера,
обл. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ № 2Д.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45,
ЕИК 040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“
№ 2Д.
II. УТВЪРЖДАВА представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”,
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.10. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-6368 от 20.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-3527 от 26.03.2019 г.)
На 26.03.2019 г. с вх. № 000030-3527, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР“ ООД,
гр. Враца, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, ул. „17-ти
ноември“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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І. ИЗДАВА лиценз на „ЦЕЗАР“ ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК 106045373, представлявано от Момчил
Цветанов Иванчев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, ул. „17-ти ноември“ № 5.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ЦЕЗАР“ ООД, 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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.11. „ЕЛ ЕС ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6088
от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3805 от 27.03.2019 г.)
На 27.03.2019 г. с вх. № 000030-3805, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ЕС
ИНВЕСТМЪНТ ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ж. к. „Надежда“, ул. „Трайчо Китанчев“ № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „ЕЛ ЕС ИНВЕСТМЪНТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица“, ж. к. „Срелбище“, ул. „Котленски
проход”, № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК 205391291 представлявано от Генко
Райков Генков – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ж. к. „Надежда“, ул. „Трайчо Китанчев“ № 21.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ЕЛ ЕС ИНВЕСТМЪНТ” ООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
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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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.12. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5950
от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3914 от 28.03.2019 г.)
На 28.03.2019 г. с вх. № 000030-3914, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНАКО ГЕЙМИНГ“
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кресна, обл. Благоевград,
ул. „Македония“, № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, община Столична, р-н „Красно село“, бул. „Академик
Иван Евстатиев Гешов ” № 50, ЕИК 205531964, представлявано от Мартин Петров
Георгиев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кресна,
обл.
Благоевград, ул. „Македония“, № 102.
II. УТВЪРЖДАВА представените от„МОНАКО ГЕЙМИНГ“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;
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.13. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6361
от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3915 от 28.03.2019 г.)
На 28.03.2019 г. с вх. № 000030-3915, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНАКО
ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: : гр. Ботевград,
Софийска област“, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ № 49А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, община Столична, р-н „Красно село“, бул. „Академик
Иван Евстатиев Гешов ” № 50, ЕИК 205531964, представлявано от Мартин Петров
Георгиев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес гр. Ботевград, Софийска област“, ул.
„Свети Свети Кирил и Методий“ № 49А.
II. УТВЪРЖДАВА представените от„МОНАКО ГЕЙМИНГ“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;
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.14. „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6363
от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3916 от 28.03.2019 г.)
На 28.03.2019 г. с вх. № 000030-3916, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНАКО ГЕЙМИНГ“
ООД,
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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. София, р-н „Красна поляна“,
ж.к. „Разсадника – Коньовица“, бул. „Възкресение“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „МОНАКО ГЕЙМИНГ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, община Столична, р-н „Красно село“, бул. „Академик
Иван Евстатиев Гешов ” № 50, ЕИК 205531964, представлявано от Мартин Петров
Георгиев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“,
ж.к. „Разсадника – Коньовица“, бул. „Възкресение“ № 32.
II. УТВЪРЖДАВА представените от„МОНАКО ГЕЙМИНГ“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;
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6391 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-1674 от 15.02.2019 г.)
На 15.02.2019 г. с вх. № 000030-1674, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД,
гр. Севлиево, 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, общ. Столична,
р-н „Младост – 1“, ул.„Йерусалим“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с
адрес: гр. София, общ. Столична, р-н „Младост – 1“, ул. „Йерусалим“ № 1.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, 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 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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.2. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“,гр. София (предложение с изх. № 0000306515 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2594 от 13.03.2019 г.)
На 13.03.2019 г. с вх. № 000030-2594, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ –
БИЛИ–92”, 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. Раднево,
обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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І. ИЗДАВА лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45,
ЕИК 040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо
Даскалов“ № 2.
II. УТВЪРЖДАВА представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”,
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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.3. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6503
от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-2874 от 19.03.2019 г.)
На 19.03.2019 г. с вх. № 000030-2874, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР
БЕТ” 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. Сливен,
бул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А,
ет. 1, ап. 2, ЕИК 203391410, представлявано от Анелия Бориславова Михайлова управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 23.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
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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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.4. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 0000306089 от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-3345 от 22.03.2019 г.)
На 22.03.2019 г. с вх. № 000030-3345, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. ИЗДАВА лиценз на „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 3 А,
ЕИК 123734424, представлявано заедно и поотделно от Цветан Драгнев Павлов и
Ирина Александрова Колева – управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 1А.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово 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.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за издаден
лиценз
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 0000306443 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5208 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр. София, за подмяна на 15 /петнадесет/ игрални автомати и
увеличение с 15 /петнадесет/ игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ПаласМарина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК 202454103,
представлявано от Георги Георгиев Колев, за подмяна на 15 /петнадесет/ игрални
автомати и увеличение с 15 /петнадесет/ игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „МаринаДиневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.2. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6440 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5291 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5291 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/, увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛО-БОЛКАН”
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 7 /седем/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5847 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5111 от 25.04.2019 г.)
На 25.04.2019 г. с вх. № 000030-5111, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Генерал Гурко“ № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТЕРГЕЙМ 2009”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3,
ет. 6, ап. 11, ЕИК 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Генерал Гурко“ № 13.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.2. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5822 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5113 от 25.04.2019 г.)
На 25.04.2019 г. с вх. № 000030-5113, 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 2 /два/ броя и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май”, № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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 2 /два/ броя и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: с. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май”, № 38.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.3. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6517 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5827 от 13.04.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, обл. Бургас, ул. „Чаталджа” № 8, 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67,
вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас,
обл. Бургас, ул. „Чаталджа” № 8, ет. 1.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.4. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6455 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5836 от 13.05.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТЕРГЕЙМ 2009”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3,
ет. 6, ап. 11, ЕИК 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.5. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-6458 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6101 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на
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игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ № 260,
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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТЕРГЕЙМ 2009”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3,
ет. 6, ап. 11, ЕИК 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ № 260, ет. 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.6. „ПЕГНО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5832 от 13.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-5112 от 25.04.2019 г.)
На 25.04.2019 г. с вх. № 000030-5112 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕГНО” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПЕГНО” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красна поляна“,
бул. Възкресение № 66, ЕИК 205174291, представлявано от Веселин Йорданов
Христов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 66.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.7. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-5824
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5115 от 30.04.2019 г.)
На 30.04.2019 г. с вх. № 000030-5115, 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 в игрална
зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша”, № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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 в игрална зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша”,
№ 53.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.8. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ ООД, гр. Гълъбово (предложение с изх. № 0000305825 от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5122 от 30.04.2019 г.)
На 30.04.2019 г. с вх. № 000030-5122, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 4 /четири/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора,
ул. „Тачо Даскалов” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово,
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ул. „Стефан Стамболов” № 3 А, ЕИК 123734424, представлявано от Цветан
Драгнев Павлов - управител и Ирина Александрова Колева - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо
Даскалов” № 5.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.9. „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-5828 от 13.05.2019 г. по
искане с вх. № 000030-5151 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД,
гр. Русе, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов”, № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРРИ” ООД, гр.
Русе със седалище и адрес на управление: : гр. Русе, ул. „Муткурова”, № 2, ЕИК
117651988, представлявано заедно и поотделно от управителите Георги Минков
Демирев и Цвета Георгиева Демирева, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Стефан
Стамболов ” № 3.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.10. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5829 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5181 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5181 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
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ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО ПЕРЛА - 3”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж. к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 201818251, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.11. „ГРАНД КАЗИНО 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6372 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5184 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5184, 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 увеличаване с 3 /три/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 11
от ЗХ, , председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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 увеличаване с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей
Сахаров“ № 74А.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.12. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5831 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5189 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 175086943, представлявано
от Галя Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул.
„България“ № 40.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.13. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6045 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5309 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и увеличение с 1
/един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград, р-н „Център“,
бул. „България“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 59 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК 175086943, представлявано
от Галя Дамянова Борисова - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Разград, р-н „Център“, бул. „България“ № 23.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.14. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5835 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5311 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5311, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК 175086943, представлявано
от Галя Дамянова Борисова - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар
Освободител“, № 64.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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2.15. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5863 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5313 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г.с вх. № 000030-5313 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, ет. 1,
обект Бинго зала, сграда № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 175086943, представлявано
от Галя Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и
увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда № 21.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.16. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5814 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5316 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица,
ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 175086943, представлявано
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от Галя Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.17. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6421 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5192 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5192 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Македония” № 2-4.
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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО МИРАЖ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж. к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 131553135, представлявано
заедно и поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Македония” № 2-4.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.18. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6520 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5194 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5194 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
р-н „Център“, бул. „Руски” № 20 А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 816114846, представлявано
от Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20 А.
ІІ.
УТВЪРЖДАВА
представените
от
„НАЦИОНАЛ
ГРУП”
ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.19. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6082 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5235 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5235, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 816114846, представлявано
от Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
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ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.20. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6057 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5308 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 816114846, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.21. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5834 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5203 от 03.05.2019 г.)
На 03.05.2019 г. с вх. № 000030-5203, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС ТРЕЙД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Търговска”, № 7.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.22. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6521 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6359 от 20.05.2019 г.)
На 20.05.2019 г. с вх. № 000030-6359, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес:
гр. София, район „Оборище“ бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Оборище“ бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.23. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6523 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6360 от 20.05.2019 г.)
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На 20.05.2019 г. с вх. № 000030-6360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
2.24. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5810
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5232 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5232, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ
КЪМПАНИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Димитър Благоев“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ КЪМПАНИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 106629168, представлявано
от Калоян Весков Мънев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Димитър
Благоев“ № 3.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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2.25. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5949
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5315 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5315 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник, обл. Перник, ул. „Юрий Гагарин“
№ 36 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ КЪМПАНИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК 106629168, представлявано
от Калоян Весков Мънев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
и увеличаване с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник,
обл. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 36 А.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5813 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5233-07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5233, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, р-н. „Център”,
ул. „Борисова” № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО ПЕРЛА”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж. к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“,
бл. 292, ЕИК 175382586,

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 67 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, р-н. „Център”, ул. „Борисова” № 44Б.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.27. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5807 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5234 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5234, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „МИЛИОН КАЗИНО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11,
ЕИК 131518216, представлявано от
Михаил Валериев Хаджиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.28. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6093 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5237 от 07.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5314 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ“
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Център“, ул. „Отец Паисий“
№ 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ ТРАКИЯ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 204860476, представлявано
от Данаил Христов Илиев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.29. „ВИКТОР 99“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-6094 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5254 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5254 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ВИКТОР 99”
ЕООД, гр. Несебър за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 3“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ВИКТОР 99” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс”,
бл. 5, вх. В, ет. 3, ЕИК 147201897 представлявано от Светослав Димитров Попов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 3“ № 9.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ВИКТОР 99” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.30. „ВАЛ-СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-5846 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5292 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5292, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ-СТАР”
ЕООД, гр. Трявна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ-СТАР” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е,
ет. 3, ап. 3, ЕИК 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.31. „ВАЛ-СТАР“ ЕООД, гр. Трявна (предложение с изх. № 000030-5848 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5293 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5293 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ВАЛ - СТАР”
ЕООД, гр. Трявна, за подмяна на 3 /три/, намаление с 1 /един/ игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ - СТАР”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК 107565697, представлявано от Валери
Петров Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 1 /един/ игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.32. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6058 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5307 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5307, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Ген. Скобелев“
№ 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО КИНГ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 175365398, представлявано
заедно и поотделно от Пепа Димитрова Момчилова-Колева и Данаил Христов
Илиев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“,
ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.33. „УИН БЕТ-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5815 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5310 от 08.05.2019 г.)
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На 09.04.2019 г. с вх. № 000030-4293, 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-2”
ООД, гр. София, за намаление 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. София, р-н „Възраждане“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ - 2” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК 201547309, представлявано от Данаил Христов
Илиев - управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.34. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5864 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5312 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5312, 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 и увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ-3” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 201695756, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
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увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.35. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5862 от
14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5314 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5314 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ“
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Център“, ул. „Отец Паисий“
№ 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ ТРАКИЯ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 204860476, представлявано
от Данаил Христов Илиев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.36. „АТРОНИК“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5837 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5320 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. “Младост 1А“, бл. 550, вх.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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „АТРОНИК” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Борово“, ул. „Подуево”
№ 10, вх. А, ет. 1, офис 11, ЕИК 201409545, представлявано от Олена Викторовна
Бредихина – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1А“, бл. 550, вх.2.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.37. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5817 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5324 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5324 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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2.38. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5812 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5325 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5325 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Македония” № 95.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р – н „Средец“, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК 130464790 представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова –
управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония”
№ 95.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.39. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6083 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5376 от 09.05.2019 г.)
На 09.05.2019 г. с вх. № 000030-5376, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата, подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
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бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата, подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 4, ет. 1.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.40. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6085 от
16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5579 от 10.05.2019 г.)
На 10.05.2019 г. с вх. № 000030-5579 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕКС ПИ ЕЛ”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Долна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК
202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 9.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.41. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6086
от 16.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5580 от 10.05.2019 г.)
На 10.05.2019 г. с вх. № 000030-5580, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС
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МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК 123698095, представлявано от Иван Тенев
Тенчев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.42. „АНДИВА” ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-6406
от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5788 от 13.05.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5788, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА”
ЕООД, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Левски,
обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „АНДИВА” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново,
пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК 104687112, представлявано от Анастас
Димитров Начев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с
5 /пет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.43. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6448 от 21.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-5799 от 13.05.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5799 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 131527592, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.44. ЕТ „ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора
(предложение с изх. № 000030-6407 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5800 от
13.05.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5800 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата
със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Малко
Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК 201132099, представляван от Стела
Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Малко
Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.45. ЕТ „ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора
(предложение с изх. № 000030-6365 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5801 от
13.05.2019 г.)
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов”
№ 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК 201132099, представляван от Стела
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Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Стефан
Стамболов” № 42.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.46. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6557 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5876 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5876 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 4.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.47. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6556 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5878 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5878 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Харманли, ж.к. „Тракия“ № 3, търговски комплекс „Младост“, 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Харманли, ж.к. „Тракия“ № 3, търговски комплекс „Младост“, ет.1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.48. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6560 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5879 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5879, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” № 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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2.49. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6561 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5880 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5880, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов Маринов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов” № 50.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.50. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6558 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5881 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5881, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 26.
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Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.51. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6554 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5882 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5882 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 32.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.52. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6550 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5883 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5883, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Генерал Скобелев” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов Маринов управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Генерал Скобелев” № 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.53. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6538 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5884 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5884, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 22, етаж 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 22, етаж 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.54. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6539 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5885 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1 „Ж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов– управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1 „Ж“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.55. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6541 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5886 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 2.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.56. „ГЛОБО – ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6540 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5887 от 14.05.2019 г.)
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На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5887 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК 130567228, представлявано от Антон Христов
Маринов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 2.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.57. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6530 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5888 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5888 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе“ № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 3 /три/ броя игралени автомата в игрална зала с адрес:
гр.София, бул. „Ломско шосе“ № 75.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.58. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6532 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5889 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5889 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Акад. Борис Стефанов“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Акад. Борис Стефанов“ № 17.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.59. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6533 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5890 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5890, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Рокфелер” № 127.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
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Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Рокфелер” № 127.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.60. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6534 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5891 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5891 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ” ООД,
гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 23, 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 23, ет. 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.61. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6536 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5892 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5892, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Тодор Каблешков” № 49.
В 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Тодор Каблешков” № 49.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.62. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6549 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5893 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5893, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 96.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Георги С. Раковски”, № 96.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.63. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6548 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5894 от 14.05.2019 г.)
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На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5894, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София,за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 51 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 51 А.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.64. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6547 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5895 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5895 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Балша“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 20,
ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Балша“ № 14.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
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ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.65. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6551 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5896 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5896, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова“ № 56, 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер“, № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова“, № 56, ет. 1.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.66. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6552 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5897 от 14.05.2019 г.)
На 14.05.2019 г. с вх. № 000030-5897, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Търговска“ № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО ФУТБОЛ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА 2019

страница 91 от 116

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
Баучер“, № 20, ЕИК 175191718, представлявано от Венелин Митков Бандалов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Търговска“, № 22.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.67. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич (предложение с изх. №
000030-6366 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5936 от 15.05.2019 г.)
На 15.05.2019 г. с вх. № 000030-5936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич за намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в 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 намаление с 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 3.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.68. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-6543 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5967 от 15.05.2019 г.)
На 15.05.2019 г. с вх. № 000030-5967 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ”
ЕООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 1А.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ИНФОФЕСТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев”
№ 69, ЕИК 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с
12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 1А.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.69. „ХАЗАРТ 09“ ООД, гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-6416 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5968 от 15.05.2019 г.)
На 15.05.2019 г. с вх. № 000030-5968, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09”
ООД, гр. Сандански, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Сандански,обл. Благоевград, ул. „Банска” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ХАЗАРТ 09” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Сандански, обл. Благоевград,
ул. „Македония” № 1, ЕИК 200571595, представлявано от Росен Атанасов
Перинаров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Банска” № 2.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.70. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански (предложение с изх. № 0000306519 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5969 от 15.05.2019 г.)
На 15.05.2019 г. с вх. № 000030-5969, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН
ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата за
игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, х-л „Свети
Никола”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „РОСЕН
ПЕРИНАРОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК 101543594, представляван от Росен
Атанасов Перинаров /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград,
ул. „Македония” № 1, х-л „Свети Никола”.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.71. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6423 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6011 от 15.05.2019 г.)
На 15.05.2019 г. с вх. № 000030-6011, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул „Стоян Бъчваров“
№ 8, ЕИК 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 5.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.72. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-6362 от 20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6078 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6078, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Глазне” № 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, ЕИК 200390082, представлявано от
Паскал Стаматов Дойчев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.73. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6444 от 21.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6098 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6098, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. „Константин Величков” № 53.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински”
№ 21 ЕИК 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител
и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район Одесос,
ул.
„Константин Величков”, № 53.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.74. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6445 от 21.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6099 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6099 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински”
№ 21 ЕИК 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител
и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна,
кв.
„Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
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ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.75. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-6442 от 21.05.2019 г.
по искане с вх. № 000030-6100 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6100 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Провадия,
област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов
– управител, заедно, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.76. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-6512
от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6106 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ
ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със 7
/седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя
игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София,
пл. „Незнаен войн“ № 4, ЕИК 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/
броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.77. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6518 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6245 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6245, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ № 128.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, ЕИК 102817233, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски“ № 128.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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2.78. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-6527 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6246 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6246, 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 намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
места и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя,
общ. Столична, обл. 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз 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 намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.79. „ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 0000306522 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6169 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6169, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес:гр.Брезник, обл. Перник, ул. „9-ти септември“
№ 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК 131530898, представлявано от
Мариела Грозданова Любенова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Брезник, обл. Перник, ул. „9-ти
септември“ № 10.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.80. „МУЛТИ – КАТЕРС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6531 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6170 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6170 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИКАТЕРС” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места и
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „МУЛТИ-КАТЕРС”
ООД, ЕИК 175263920 със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, представлявано от Мариела
Грозданова Любенова - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”,
ул. „Висарион Белински” № 8.
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ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.81. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-6553 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6240 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР
ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР ПРИНЦЕС”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ЕИК
160103970, представлявано само двама по двама от изпълнителните директори Хасан Ерсой, Каан Фейяз Кесимоглу и Левент Аксой, за увеличение с 5 /пет/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
бул. „България” № 28.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.82. „КУИНС БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6514 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6260 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6260, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС БЕТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ игрални автомата, намаление с 1 /един/
игрален автомат с 6 /шест/ игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС БЕТ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК 204760091 представлявано от Георги Венциславов Дойчинов
- управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/
игрален автомат с 6 /шест/ игрални места в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „КУИНС БЕТ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.83. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6528 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6357 от 20.05.2019 г.)
На 20.05.2019 г. с вх. № 000030-6357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО3” ООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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 подмяна 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5820
от 13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-4570 от 16.04.2019 г.)
На 16.04.2019 г. с вх. № 000030-4570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София, и приложенията към него за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg /.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промяна в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК 203294705, представлявано
от Малина Иванова Славчева - управител, изразяваща се в увеличение с 2 /два/
броя на игралните модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.winbet.bg /.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
3.2. ЕВРОФУТБОЛ
ЛИМИТИД
(EUROFOOTBALL
LIMITED),
Малта
(предложение с изх. № 000030-6441 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-4976 от
19.04.2019 г.)
На 19.04.2019 г. с вх. № 000030-4976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕВРОФУТБОЛ
ЛИМИТИД (EUROFOOTBALL LIMITED), Малта, за увеличение с 1 /един/ брой
игралните модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.efbet.com/.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промяна в издаден лиценз на ЕВРОФУТБОЛ
ЛИМИТИД (EUROFOOTBALL LIMITED) със седалище и адрес на управление:
Малта, гр. Ташбиш, ХВХ 1063, 16 Вила Семина, ул. „Монсеньор Алфредо
Мифсуд“, (Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063),
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно,
изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
3.3. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 0000306535 от 22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6174 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6174 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД, гр. София, за увеличение с 10 /десет/ броя игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.7777.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промяна в издаден лиценз на „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК 204061981, представлявано от
Димитър Денчев Ганев, изразяваща се в увеличение с 10 /десет/ броя игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.7777.bg /.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
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ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
4. За тото и лото игри:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-5823 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5321 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5321 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”,
„БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“,
изразяваща се в увеличение с 2 /два/ 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6507 от 22.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-6262 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6262 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“,
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изразяваща се в увеличение с 6 /шест/ броя и намаление с 8 /осем/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
4.3. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 0000306452 от 21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6172 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6172, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на
4 /четири/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Московска” № 43, ЕИК 204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя
разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”,
„ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”,
„ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”,
„ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-5826 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5323 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-6510 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6264 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6264, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в увеличение с 6 /шест/ броя и намаление с
8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
5.3. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5819 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5298 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в увеличение с 3 /три/ броя и
намаление с 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 12, ЕИК 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители,
най-малко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
5.4. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6454 от
21.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6084 от 16.05.2019 г.)
На 16.05.2019 г. с вх. № 000030-6084, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в увеличение с 3 /три/
броя и намаление с 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 12, ЕИК 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители,
най-малко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
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РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-5821 от
13.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5322 от 08.05.2019 г.)
На 17.04.2019 г. с вх. № 000030-4635, 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 и намаление с 2 /два/ 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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”.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
6.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-6513 от
22.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-6263 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6263, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
увеличение с 6 /шест/ броя и намаление с 8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
РАЗРЕШАВА 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”.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО 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 ЗХ
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 0000305849 от 14.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5282 от 07.05.2019 г.)
На 07.05.2019 г. с вх. № 000030-5282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр. София, за утвърждаване на 6 /шест/ броя образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално
казино, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино и утвърждаване на Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни в игрално казино с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ ПаласМарина Диневи” по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-14059 от 13.11.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. УТВЪРЖДАВА представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог”
№ 22, ет. 10, офис 26, ЕИК 202454103, представлявано от Георги Георгиев Колев,
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6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни
игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ Палас - Марина Диневи”.
ІІ. УТВЪРЖДАВА представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
IІI. УТВЪРЖДАВА представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни в игрално казино и образци за счетоводна отчетност.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с
изх. № 000030-5951 от 15.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5343 от 08.05.2019 г.)
На 08.05.2019 г. с вх. № 000030-5343 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри и утвърждаване на 6 /шест/ броя образци на
удостоверителни знаци за участие в хазартни игри /чипове/ в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11
от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
І. УТВЪРЖДАВА представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 1, ЕИК 160053297, представлявано заедно от Каан Фейяз Кесимоглу и Левент
Аксой, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино
„Нимфес Принцес”.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, 6 /шест/
броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
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1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-6397 от
20.05.2019 г. по искане с вх. № 000030-5745 от 10.05.2019 г.)
На 10.05.2019 г. с вх. № 000030-5745 в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив за утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес“, /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5955 от 15.05.2019 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 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК
121882577, представлявано от Бора Ефендиоглу, Хасан Йозгюр Фидан и Юмит
Зафер Сакаря – от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само
заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2 хотел
„Тримонциум Принцес“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. За моментна лотарийна игра:
2.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6509 от 22.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-6171 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6171, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
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УТВЪРЖДАВА представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, ЕИК 203648851, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и
правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2.2. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6511 от 22.05.2019
г. по искане с вх. № 000030-6173 от 17.05.2019 г.)
На 17.05.2019 г. с вх. № 000030-6173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ
ИГРИ” и за утвърждаване на 3 /три/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова разновидност
„Диамантена 7: 1 печалба х 500 000 лева и 3 х 100 000 лева – 5-ти лимитиран тираж“,
нова разновидност „I love cash: 3 печалби х 100 000 лева, 5 х 50 000 лева“ и нова
разновидност „Диаманти: 1 печалба по 500 000 лева, 3 х 100 000 лева“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и
т. 11 от ЗХ, председателят на комисията предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
I. РАЗРЕШАВА извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” АД,
ЕИК 203648851, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н
„Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, представлявано от Димитър Денчев Ганев,
за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯМОМЕНТНИ ИГРИ” с 72 /седемдесет и два/ броя разновидности, в това число
въвеждането на 4 /три/ броя нови разновидности с наименование: „Диамантена 7:
1 печалба х 500 000 лева и 3 х 100 000 лева – 5-ти лимитиран тираж“, нова
разновидност „I love cash: 3 печалби х 100 000 лева, 5 х 50 000 лева“ и нова
разновидност „Диаманти: 1 печалба по 500 000 лева, 3 х 100 000 лева“.
II. УТВЪРЖДАВА представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
III. УТВЪРЖДАВА представените 3 /три/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”,
нови разновидности „Диамантена 7: 1 печалба х 500 000 лева и 3 х 100 000 лева – 5ти лимитиран тираж“, нова разновидност „I love cash: 3 печалби х 100 000 лева, 5 х
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50 000 лева“ и нова разновидност „Диаманти: 1 печалба по 500 000 лева, 3 х 100
000 лева“.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
ПО РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
Докладни записки
1. Докладна записка изх. № 000030-5790/13.05.2019 г.
На 10.04.2019 г. с вх. № 000030-4322, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТСГ Интерактив“ плс (TSG
Interactive plc), Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 0000304977/19.04.2019 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
Поради правна и фактическа сложност за предоставяне на необходимите
документи е подадена молба с вх. № 000030-5344/08.05.2019 г. от „ТСГ Интерактив“
плс (TSG Interactive plc), Малта, да бъде удължен срока за предоставяне на документи,
поради това, че документите се издават и легализират в различни държави, което
заедно с времето за получаване на оригиналите в България, превод и заверка,
значително забавя процеса по събирането им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 от ЗХ във връзка с чл. 33,
ал. 3 от ЗХ, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
УДЪЛЖАВА с 30 (тридесет) дни за срока проверка и проучване по писмено
искане с вх. № 000030-4322/10.04.2019 г. от ТСГ Интерактив“ плс (TSG Interactive
plc), Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО
2. Докладна записка изх. № 000030-6524/22.05.2019 г.
На 13.05.2019 г. с вх. № 000030-5833, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на игрално оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, ул. „Черно море“ № 46.
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С вх. № 000030-6009/15.05.2019 г. е внесена молба за прекратяване на
производството по искането.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗХ във връзка с
чл. 56, ал. 1 от АПК, председателят предлага следния ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:
ПРЕКРАТЯВА образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-5833/13.05.2019 г. от „ИНТЕРГЕЙМ 2009”, гр. Бургас, за подмяна на
игрално оборудване в игрална зала с адрес: гр. Приморско, ул. „Черно море“ № 46.
Гласували – 4-ма от състава на Комисията
ЗА – 4-ма
ПРОТИВ - няма.
РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.
В съответствие с чл. 27, ал. 1 от ЗХ комисията ще обяви решенията си, заедно с
мотивите към тях в 7-дневен срок от провеждане на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/МОНИКА ГЕОРГИЕВА/
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