РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-11624
Гр. София, 21.10.2016 г.
Днес, 21 октомври 2016 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Доклад във връзка с приемането на Общи игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино, Общи изисквания за игрални казина
по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол и Общи правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност /изх. № 840/18.10.2016
г./
Раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 810-10.10.2016г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11351-19.10.2016/ /вх. № 000030-1118713.10.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МИХАИЛ КОРАДОВ – КОСТАДИН КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-1134519.10.2016/ /вх. № 000030-11050-06.10.2016/
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."НОВОМАТИК ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИС" ГмбХ (Novomatic Gaming Industries GmbH)
Република Австрия /изх. № 000030-11343-19.10.2016/ /вх. № 000030-10987-05.10.2016/
4. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
4.1."ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ" АД, гр. София /изх. № 000030-11348-19.10.2016/ /вх. № 00003011165-13.10.2016/
Раздел пети. Разглеждане на исканe за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПИРАМИДА ЕЛЕНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11346-19.10.2016/ /вх. №
000030-11140-11.10.2016/
Раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-11133-11.10.2016/ /вх. №
000030-9535-09.09.2016/
1.2."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11103-10.10.2016/ /вх. № 000030-1027528.09.2016/
1.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11224-14.10.2016/ /вх. № 000030-1093904.10.2016/
1.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11225-14.10.2016/ /вх. № 000030-1094004.10.2016/
1.5."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-11226-14.10.2016/ /вх. № 000030-1096705.10.2016/
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БАЛКАНФОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11328-19.10.2016/ /вх. № 000030-1109710.10.2016/
3. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."БАЛКАНФОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11329-19.10.2016/ /вх. № 000030-1109810.10.2016/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11347-19.10.2016/ /вх. № 0000308795-24.08.2016/
1.2."ЕЙ АР 777" ЕООД, гр. Банкя /изх. № 000030-11372-19.10.2016/ /вх. № 000030-959810.09.2016/
1.3."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11406-20.10.2016/ /вх. № 000030-959910.09.2016/
1.4."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11416-20.10.2016/ /вх. № 00003010064-21.09.2016/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-11373-19.10.2016/ /вх. № 0000309181-31.08.2016/
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11203-13.10.2016/ /вх. № 000030-1111010.10.2016/
1.2."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11271-17.10.2016/ /вх. №
000030-11147-11.10.2016/
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11323-19.10.2016/ /вх. № 00003011171-13.10.2016/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11385-20.10.2016/ /вх. № 000030-1117313.10.2016/
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1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11386-20.10.2016/ /вх. № 000030-1117513.10.2016/
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11324-19.10.2016/ /вх. № 000030-1122914.10.2016/
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11381-19.10.2016/ /вх. № 00003011283-17.10.2016/
1.8 ."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11403-20.10.2016/ /вх. № 00003011157-12.10.2016/
1.9."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11428-20.10.2016/ /вх. № 00003011358-19.10.2016/
1.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11415-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129517.10.2016/
1.11."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-11414-20.10.2016/ /вх. №
000030-11368-19.10.2016/
1.12."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11432-20.10.2016/ /вх. № 000030-1137419.10.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11250-14.10.2016/ /вх. № 00003011069-07.10.2016/
2.2."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11251-14.10.2016/ /вх. № 00003011070-07.10.2016/
2.3."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-11254-14.10.2016/ /вх. № 00003011076-07.10.2016/
2.4."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-11253-14.10.2016/ /вх. № 00003011077-07.10.2016/
2.5."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11257-14.10.2016/ /вх. № 00003011141-11.10.2016/
2.6."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11227-14.10.2016/ /вх. № 00003010996-05.10.2016/
2.7."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11228-14.10.2016/ /вх. № 00003011049-06.10.2016/
2.8."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11435-20.10.2016/ /вх. № 00003011363-19.10.2016/
2.9."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11436-20.10.2016/ /вх. № 00003011365-19.10.2016/
2.10."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11102-10.10.2016/ /вх. № 000030-1104606.10.2016/
2.11."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11258-14.10.2016/ /вх. № 000030-1104806.10.2016/
2.12."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11263-14.10.2016/ /вх. № 000030-1105106.10.2016/
2.13."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11264-14.10.2016/ /вх. № 000030-1105206.10.2016/
2.14."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11132-11.10.2016/ /вх. № 000030-1075630.09.2016/
2.15."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11131-11.10.2016/ /вх. № 000030-1077430.09.2016/
2.16."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11116-10.10.2016/ /вх. № 000030-1099405.10.2016/
2.17."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11115-10.10.2016/ /вх. № 000030-1099905.10.2016/
2.18."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11114-10.10.2016/ /вх. № 000030-1100405.10.2016/
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2.19."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11113-10.10.2016/ /вх. № 000030-1100605.10.2016/
2.20."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11194-13.10.2016/ /вх. № 000030-1100705.10.2016/
2.21"ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11197-13.10.2016/ /вх. № 000030-1100905.10.2016/
2.22."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11198-13.10.2016/ /вх. № 000030-1101105.10.2016/
2.23."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11195-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105506.10.2016/
2.24."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11193-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105606.10.2016/
2.25."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11191-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105706.10.2016/
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11190-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105806.10.2016/
2.27."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11117-10.10.2016/ /вх. № 00003011000-05.10.2016/
2.28."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11118-10.10.2016/ /вх. № 00003011001-05.10.2016/
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11112-10.10.2016/ /вх. № 00003011002-05.10.2016/
2.30."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11196-13.10.2016/ /вх. № 00003011003-05.10.2016/
2.31."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11111-10.10.2016/ /вх. № 00003010896-03.10.2016/
2.32."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11104-10.10.2016/ /вх. № 000030-1032729.09.2016/
2.33."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11105-10.10.2016/ /вх. № 000030-1093504.10.2016/
2.34."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11101-10.10.2016/
/вх. № 000030-10677-30.09.2016/
2.35."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1112811.10.2016/ /вх. № 000030-10375-30.09.2016/
2.36."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1133419.10.2016/ /вх. № 000030-11151-12.10.2016/
2.37."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11134-11.10.2016/ /вх. № 000030-1099505.10.2016/
2.38."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11130-11.10.2016/ /вх. № 000030-1099805.10.2016/
2.39."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11135-11.10.2016/ /вх. № 000030-1099705.10.2016/
2.40."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11127-11.10.2016/ /вх. № 000030-1094704.10.2016/
2.41."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11327-19.10.2016/ /вх. № 000030-1116613.10.2016/
2.42."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11126-11.10.2016/ /вх. № 00003011047-06.10.2016/
2.43."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11125-11.10.2016/ /вх. № 00003010868-03.10.2016/
2.44."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11124-11.10.2016/ /вх. №
000030-10347-29.09.2016/
2.45."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11420-20.10.2016/ /вх. №
000030-11300-18.10.2016/
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2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11427-20.10.2016/ /вх. №
000030-11303-18.10.2016/
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11430-20.10.2016/ /вх. №
000030-11304-18.10.2016/
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11433-20.10.2016/ /вх. №
000030-11305-18.10.2016/
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-11425-20.10.2016/ /вх. № 00003011302-18.10.2016/
2.50."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11176-13.10.2016/ /вх. № 00003011032-06.10.2016/
2.51."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11184-13.10.2016/ /вх. № 00003011085-07.10.2016/
2.52."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11185-13.10.2016/ /вх. № 00003011086-07.10.2016/
2.53."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11178-13.10.2016/ /вх. № 000030-1106106.10.2016/
2.54."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11179-13.10.2016/ /вх. № 000030-1106206.10.2016/
2.55."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-11180-13.10.2016/ /вх. № 00003011063-07.10.2016/
2.56."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-11424-20.10.2016/ /вх. № 00003011220-14.10.2016/
2.57."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11181-13.10.2016/ /вх. №
000030-11090-10.10.2016/
2.58."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11182-13.10.2016/ /вх. №
000030-11091-10.10.2016/
2.59."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11285-17.10.2016/ /вх. № 000030-1108307.10.2016/
2.60."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-11189-13.10.2016/ /вх. № 00003011059-06.10.2016/
2.61."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11192-13.10.2016/ /вх. № 00003011005-05.10.2016/
2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11199-13.10.2016/ /вх. № 000030-1110610.10.2016/
2.63."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11200-13.10.2016/ /вх. № 000030-1110710.10.2016/
2.64."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11202-13.10.2016/ /вх. № 00003011060-06.10.2016/
2.65."ХЕППИ ГЕЙМС" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11270-17.10.2016/ /вх. №
000030-11142-11.10.2016/
2.66."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-11272-17.10.2016/ /вх. № 00003011065-07.10.2016/
2.67."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11273-17.10.2016/ /вх. № 000030-1102406.10.2016/
2.68."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-1133819.10.2016/ /вх. № 000030-11204-13.10.2016/
2.69."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11341-19.10.2016/ /вх. № 00003011205-13.10.2016/
2.70."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11339-19.10.2016/ /вх. № 00003011206-13.10.2016/
2.71."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11344-19.10.2016/ /вх. № 00003011207-13.10.2016/
2.72."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11340-19.10.2016/ /вх. № 00003011208-13.10.2016/
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2.73."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11336-19.10.2016/ /вх. №
000030-11209-13.10.2016/
2.74."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11383-19.10.2016/ /вх. № 00003011210-13.10.2016/
2.75."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11377-19.10.2016/ /вх. № 00003011211-13.10.2016/
2.76."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11400-20.10.2016/ /вх. № 00003011315-18.10.2016/
2.77."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-11349-19.10.2016/ /вх. № 00003011169-13.10.2016/
2.78."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11350-19.10.2016/ /вх. № 000030-1117413.10.2016/
2.79."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11342-19.10.2016/ /вх. № 00003010328-29.09.2016/
2.80."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1132519.10.2016/ /вх. № 000030-11152-12.10.2016/
2.81."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11384-20.10.2016/ /вх. №
000030-11212-13.10.2016/
2.82."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-11401-20.10.2016/ /вх. № 000030-1127517.10.2016/
2.83."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-11412-20.10.2016/ /вх. № 000030-1127717.10.2016/
2.84."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11402-20.10.2016/ /вх. № 000030-1127817.10.2016/
2.85."ФИЛИБЕТ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-11395-20.10.2016/ /вх. № 000030-1124514.10.2016/
2.86."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11396-20.10.2016/ /вх. № 00003011353-19.10.2016/
2.87."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11397-20.10.2016/ /вх. № 00003011354-19.10.2016/
2.88."РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-11423-20.10.2016/ /вх. № 00003011319-18.10.2016/
2.89."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11418-20.10.2016/ /вх.
№ 000030-11276-17.10.2016/
2.90."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-11419-20.10.2016/ /вх. № 00003011168-13.10.2016/
2.91."ВИКИ 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11421-20.10.2016/ /вх. № 00003011218-14.10.2016/
2.92."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11429-20.10.2016/ /вх. № 000030-1135719.10.2016/
2.93."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11422-20.10.2016/ /вх. № 00003011301-18.10.2016/
2.94."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11417-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129617.10.2016/
2.95."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11413-20.10.2016/ /вх. № 000030-1136019.10.2016/
2.96."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11434-20.10.2016/ /вх. № 00003011375-19.10.2016/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-11256-14.10.2016/ /вх. № 000030-1094904.10.2016/
3.2."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11260-14.10.2016/ /вх. № 00003011064-07.10.2016/
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3.3."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1118613.10.2016/ /вх. № 000030-11099-10.10.2016/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123214.10.2016/ /вх. № 000030-11079-07.10.2016/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123614.10.2016/ /вх. № 000030-11081-07.10.2016/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133119.10.2016/ /вх. № 000030-11242-14.10.2016/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133319.10.2016/ /вх. № 000030-11244-14.10.2016/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11214-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112110.10.2016/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11369-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128617.10.2016/
4.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-11238-14.10.2016/ /вх. №
000030-11148-11.10.2016/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123014.10.2016/ /вх. № 000030-11078-07.10.2016/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123414.10.2016/ /вх. № 000030-11080-07.10.2016/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133019.10.2016/ /вх. № 000030-11240-14.10.2016/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133219.10.2016/ /вх. № 000030-11243-14.10.2016/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11215-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112210.10.2016/
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11371-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128817.10.2016/
5.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11237-14.10.2016/ /вх. № 000030-1108707.10.2016/
5.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11426-20.10.2016/ /вх. № 000030-1132118.10.2016/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11216-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112310.10.2016/
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11370-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128717.10.2016/
Раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11129-11.10.2016/ /вх. № 00003010977-05.10.2016/
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1133519.10.2016/ /вх. № 000030-10906-03.10.2016/
1.3."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11431-20.10.2016/ /вх. № 00003011362-19.10.2016/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11259-14.10.2016/ /вх. № 00003011136-11.10.2016/
2.2."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11188-13.10.2016/ /вх. № 000030-1108407.10.2016/
2.3."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11337-19.10.2016/ /вх. № 00003011158-12.10.2016/
2.4."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-11326-19.10.2016/ /вх. № 000030-1117213.10.2016/
2.5."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11380-19.10.2016/ /вх. № 000030-1129117.10.2016/
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11379-19.10.2016/ /вх. № 000030-1129217.10.2016/
2.7."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11382-19.10.2016/ /вх. № 000030-1129417.10.2016/
2.8."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11378-19.10.2016/ /вх. № 00003011293-17.10.2016/
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-11183-13.10.2016/ /вх. № 000030-1108207.10.2016/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11261-14.10.2016/ /вх. № 000030-1111910.10.2016/
4. За лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11404-20.10.2016/ /вх. № 000030-1128917.10.2016/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11405-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129017.10.2016/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-11317 от 18.10.2016 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-11318 от 18.10.2016 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-11410 от 20.10.2016 г.
4. Докладна записка
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Доклад във връзка с приемането на Общи игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино, Общи изисквания за игрални
казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол и Общи правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност /изх. № 840/18.10.2016
г./
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за хазарта (ЗХ) Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) приема правила и изисквания за видовете хазартни игри, за които издава
лицензи.
Проектите на Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата,
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минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност бяха публикувани на страницата на ДКХ в Интернет на 14.09.2016 г., като на
заинтересованите лица се предостави възможност да представят в 14-дневен срок
предложения и становища по проектите.
В рамките на горепосочения срок в ДКХ постъпиха 2 (две) становища от
заинтересовани лица.
На заседанието на 21.10.2016 г. членовете на Комисията обсъдиха изготвените проекти
и се запознаха с предложенията по същите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 и чл. 22, ал. 3 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Приема Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 810-10.10.2016г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.dasistcasino.com/
https://riobet.com/
http://liveruletka.com/
https://www.queenspin.com/
https://www.eatsleepbet.com/
https://ttr.casino/
https://www.globallivecasino.com/
http://www.celticcasino.com/
http://www.pampercasino.com/
https://grandwild.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 79 от 2015 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
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Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.https://www.dasistcasino.com/
2.https://riobet.com/
3.http://liveruletka.com/
4.https://www.queenspin.com/
5.https://www.eatsleepbet.com/
6.https://ttr.casino/
7.https://www.globallivecasino.com/
8.http://www.celticcasino.com/
9.http://www.pampercasino.com/
10.https://grandwild.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-11177-13.10.2016/, /вх. № 00003010992-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10992, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта 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 и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, версия
на игрален софтуер за хазартни игри, организирани онлайн, както следва:
I. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

Наименование

Крупие на живо / Live Dealer (Live Casino Services),

Производител
Заявител / № на подадено
искане
Протокол от изпитване №
Онлайн залагания:

Evolution Gaming
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
№ 000030-10949/04.10.2016 г.
NMi/089/076/BG/SCG01 от 07.09.2016 г.
1. Игри в игрално казино:
1.1 Бакара;
1.2 Бакара, включващ допълнителен залог;
1.3 Блекджек;
1.4 Казино Ходем;
1.5 Френска рулетка;
1.6 Рулетка;
1.7 Покер с три карти;
1.8 Карибски покер;
1.9 Карибски покер, включващ допълнителен
залог;
1.10 Рулетка с две топки;
1.11 Автоматична френска рулетка Slingshot;
1.12 Автоматична рулетка Slingshot;
1.13 Ultimate Texas Hold’em;
1.14 Dual Play Roulette.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„Evolution Gaming“/изх. № 000030-11269-17.10.2016/, /вх. № 000030-11109-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11109, е подадено писмено заявление за утвърждаване
на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта
(ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният със заявление вх. № 000030-11109/10.10.2016 г.,
игрален софтуер, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ДИСТАНЦИОННА ИГРОВА ПЛАТФОРМА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

ДИСТАНЦИОННА ИГРОВА ПЛАТФОРМА

Протокол от изпитване 60771EWLBLG002 от 06.10.2016 г. с приложения
№
Производител
„Evolution Gaming“
Онлайн залагания:
Залагания върху резултати от спортни събития и
надбягвания с коне и кучета чрез интернет страница:
Игри в игрално казино чрез интернет страница:
Игри от Приложение А /Списък на собствени игри/:
1.Africa;
2.Atlantis Mystery;
3.Aztec Gold;
4.Baccarat combi;
5.Blackjack Charlie7;
6.Blackjack Mini;
7.Blackjack Mini Hand Pro;
8.Cash Cruise;
9.Cash Drop;
10.Craps;
11.Dr Cater’s Gene Machine (genesplice);
12.Dragon’s Hoard;
13.Euro Roulette Classic;
14.European Roulette Pro;
15.Firedrake 2;
16.Fruitonium;
17.Full Moon Fever;
18.Going Nuts;
19.Gone With The Wind;

Стр. 13
20.Grizzly Wins;
21.Hawaiian Madness;
22.Hilo Shuffle;
23.Jade Princess;
24.Jail Break;
25.Joker Poker Deuces Wild;
26.King Food;
27.Loot’ÉnKhamun;
28.Lucky all Stars;
29.Lucky Paradise;
30.Mega Fortune Wheel;
31.Melon Madness;
32.Mini Aztec Gold;
33.Mini Chain Reactors;
34.Mini Golden Scarab Keno;
35.Mini Hidden Gems;
36.Mini Video Poker;
37.Old Macdonald;
38.Palladium;
39.Poker Texas Hold’em;
40.Road Hogs;
41.Robin Hood Mini;
42.Roulette Mini;
43.Score;
44.Sin City;
45.Slider Blackjack;
46.Slider European Roulette;
47.Slider mini Roulette;
48.Snow Business;
49.Space Venture;
50.Spins and Stripes;
51.Super Joker;
52.Tens Or Better;
53.Texas Hold’em Bonus Poker;
54.The Sting;
55.Under The Sea;
Игри от Приложение B /Списък на игри на трети
страни, интегрирани в централната компютърна
система/:
56.Avalon;
57.Burning Desire;
58.Cashapillar;
59.Centre Court;
60.Deck the Halls;
61.Pure Platinum;
62.Thunderstruck;
63.Thunderstruck II;
64.Tomb Raider;
65.Auto-Roulette;
66.Live Baccarat;
67.Live Baccarat Squeeze;
68.Live Blackjack;
69.Live Caribbean Stud Poker;
70.Live Casino Hold’em;
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71.Live Double ball Roulette;
72.Live French Roulette;
73.Live Roulette;
74.Live Three Card Poker.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11322-19.10.2016 г./,/вх. № 00003011233-14.10.2016 г./
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11233, е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Game Max

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Multi Game
ИА-2633 от 13.10.2016 г.
Icon Gaming Ltd., UK
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

GB2016050004
2016 г.
Видео слот:
1. Barbarossa Pirates;
2. Boss of Mafia;
3. Classic Fruits;
4. Classic Fruits ’20;
5. Fruit Haze;
6. Gold Miner’s Cave;
7. Lucky Blue Bar;
8. Lucky Orange Bar;
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9. Lucky Orange Bar ‘10;
10. Magic Ball Dream;
11. Mr. Games World;
12. Sizzling Red Peppers.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-11603-21.10.2016 г./, /вх. №
000030-11408-20.10.2016 г./
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11408, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София 1151, район Панчарево, ж.к. местност Враня
- Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Fruits Collection

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2635 от 19.10.2016 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9– 110589;
EGT-VS15- 126646
2015/2016 г.
Видео слот:
1.10 BURNING HEART;
2.100 BURNING HOT;
3.100 SUPER HOT;
4.20 BURNING HOT;
5.20 DAZZLING;
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6.20 HOT BLAST;
7.20 JOKER REELS;
8.20 SUPER HOT;
9.27 WINS;
10.30 SPICY FRUITS;
11.40 BURNING HOT;
12.40 HOT & CASH;
13.40 LUCKY KING;
14.40 MEGA CLOVER;
15.40 SUPER HOT;
16.40 ULTRA RESPIN;
17.5 BURNING HEART;
18.5 DAZZLING HOT;
19.5 GREAT STAR;
20.5 JUGGLE FRUITS;
21.81 WINS;
22.BURNING HOT;
23.CARAMEL HOT;
24.DICE & ROLL;
25.DICE HIGH;
26.EXTRA STARS;
27.EXTREMELY HOT;
28.FLAMING HOT;
29.GREAT 27;
30.HOT & CASH;
31.LUCKY & WILD;
32.LUCKY HOT;
33.more DICE & ROLL;
34.more LUCKY & WILD;
35.SHINING CROWN;
36.SUPER 20;
37.SUPREME HOT;
38.ULTIMATE HOT;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11351-19.10.2016/ /вх. № 000030-1118713.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11187, 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 „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али
Айдън и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за промени в управлението на
дружеството /на 30.09.2016 г. като директор и член на управителния съвет е заличен Халюк
Тезлер, а е вписан като такъв Али Айдън/.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МИХАИЛ КОРАДОВ – КОСТАДИН КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 00003011345-19.10.2016/ /вх. № 000030-11050-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11050, 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 ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ КОСТАДИН КОРАДОВ“, гр. Пловдив, 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 и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ КОСТАДИН КОРАДОВ“ със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, бул. „Шипка” № 1, ЕИК: 204261206, представляван от Костадин Михайлов
Корадов /физическо лице – търговец/, за промени в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на ЕТ „МИХАИЛ
КОРАДОВ - КОСТАДИН КОРАДОВ“ гр. Пловдив, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."НОВОМАТИК ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИС" ГмбХ (Novomatic Gaming Industries
GmbH) Република Австрия /изх. № 000030-11343-19.10.2016/ /вх. № 000030-1098705.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10987, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане Новоматик Гейминг Индъстрис
ГмбХ (Novomatic Gaming Industries GmbH), Република Австрия, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз на
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игрално оборудване.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Новоматик Гейминг Индъстрис” ГмбХ (Novomatic Gaming Industries GmbH) със седалище и
адрес на управление: Austria, Gumpoldskirchen, Niederösterreich, Wienerstrasse № 158,
представлявано от управителите: инж. Ришард Преш (Dipl-Ing Ryszard Presh), инж.
Бартоломеус Чапкиевич (DI Bartholomäus Czapkiewich), маг. Харалд Нойман (Mag. Harald
Neumann), маг. Томас Й. Граф (Mag. Thomas J. Graf), маг. Петер Щайн (Mag. Pete Stein) и д-р
Кристиан Видхалм (Dr. Christian Widhalm, и от прокуристите: Евелине Зикенберг (Eveline
Sickenberg), инж. Ото Сабо (Ing. Oto Sabo), Валтер Ешбахер (Walter Eschbacher) и маг. д-р
Клаус Петер Нидл (Mag. Dr. Klaus Peter Niedl), представляващи дружеството, съвместно с
друг управител или с един прокурист, за промяна в името и управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна „Новоматик Гейминг Индъстрис” ГмбХ
(Novomatic Gaming Industries GmbH), по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
4.1."ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ" АД, гр. София /изх. № 000030-11348-19.10.2016/ /вх. №
000030-11165-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11165, 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 „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хотел „Принцес”, ЕИК: 121874254,
представлявано от Зейнеп Бирбудак, Оган Юзел и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, двама по двама,
за промяна в представителите и управителния съвет на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПЛЕЖЪР
КАМПЪНИ” АД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на исканe за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПИРАМИДА ЕЛЕНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11346-19.10.2016/ /вх. №
000030-11140-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11140, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРАМИДА ЕЛЕНИ” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша”, кв. „Драгалевци“, ул. „Крушова градина” № 18, преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4984 от 28.04.2016 г./.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4984 от
28.04.2016 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша”, кв. „Драгалевци“, ул. „Крушова градина” № 18, издадено на „ПИРАМИДА
ЕЛЕНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, кв.
„Драгалевци“, ул. „Крушова градина” № 18, ЕИК: 202993246, представлявано от Елени
Павлос Теодориду – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-11133-11.10.2016/ /вх. №
000030-9535-09.09.2016/
На 09.09.2016 г. с вх. № 000030-9535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД,
гр. Перущица, 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. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Перущица, обл. Пловдив,
ул. „Цар Иван Асен“ № 43, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куковуправител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11103-10.10.2016/ /вх. № 00003010275-28.09.2016/
На 28.09.2016 г. с вх. № 000030-10275, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дългопол,
област Варна, ул. „Цар Симеон“ № 1 Б.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„АЛФА ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар
Освободител” № 75, вх. Б, ет. 6, ап. 31, ЕИК: 201713154, представлявано от Антон
Хараламбиев Димитров - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Дългопол, област Варна, ул. „Цар Симеон“ № 1 Б, с 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11224-14.10.2016/ /вх. № 000030-1093904.10.2016/
На 04.10.2016 г. с вх. № 000030-10939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН“ ООД, гр. София, за
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 обект с адрес: гр. Шумен, Кооперативен
пазар, „сграда с търговско предназначение“ – имот 6289“Г“, находящ се в УПИ II, на кв. 513,
кръстовището между ул. „Алеко Константинов“ и бул. „Симеон Велики“.
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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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„КАЛИМАН“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „сграда с търговско
предназначение“ – имот 6289“Г“, находящ се в УПИ II, на кв. 513, кръстовището между ул.
„Алеко Константинов“ и бул. „Симеон Велики“, с 31 /тридесет и един/ броя игрални автомата
с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11225-14.10.2016/ /вх. № 000030-1094004.10.2016/
На 04.10.2016 г. с вх. № 000030-10940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН“ ООД, гр. София, за
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 обект с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Константин Величков“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„КАЛИМАН“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 3, с 38
/тридесет и осем/ броя игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.5."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-11226-14.10.2016/ /вх. № 00003010967-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10967, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М“ ООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Хасково, бул.
„България“ № 5.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, поотделно, за игрална зала с адрес: гр.
Хасково, бул. „България“ № 5, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БАЛКАНФОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11328-19.10.2016/ /вх. № 00003011097-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11097, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична,
район “Средец”, ул. „Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова-Димитрова – управител, за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
3. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."БАЛКАНФОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11329-19.10.2016/ /вх. № 00003011098-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11098, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична,
район “Средец”, ул. „Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова-Димитрова – управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.1."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11347-19.10.2016/ /вх. № 0000308795-24.08.2016/
На 24.08.2016 г. с вх. № 000030-8795, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
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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 към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа М. Г. Ц. – Д.–
управител и г-жа З. В. К. – упълномощен представител на дружеството.
1.2."ЕЙ АР 777" ЕООД, гр. Банкя /изх. № 000030-11372-19.10.2016/ /вх. № 000030-959810.09.2016/
На 10.09.2016 г. с вх. № 000030-9598, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЙ АР 777“ ЕООД, гр. Банкя, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Костенец, ул. „Търговска” № 9.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЙ АР 777“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Банкя, ул. „Несебър“ № 1, ЕИК: 203975408, представляван от Цветомир Илиев Илиевуправител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Костенец, ул. „Търговска” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЙ АР 777“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11406-20.10.2016/ /вх. № 000030-959910.09.2016/
На 10.09.2016 г. с вх. № 000030-9599, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
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издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 150. 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 150.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11416-20.10.2016/ /вх. № 00003010064-21.09.2016/
На 21.09.2016 г. с вх. № 000030-10064, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 38.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Руен, общ. Руен,
обл. Бургас, ул. „Първи май” № 38.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-11373-19.10.2016/ /вх. № 0000309181-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9181, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
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, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо
Силянов“ № 65.
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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК:
200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 27
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11203-13.10.2016/ /вх. № 00003011110-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11110, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно
море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11271-17.10.2016/ /вх. №
000030-11147-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”
№ 11.

Стр. 28
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11323-19.10.2016/ /вх. №
000030-11171-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11171, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“,
ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11385-20.10.2016/ /вх. № 000030-1117313.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11173, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 29
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11386-20.10.2016/ /вх. № 000030-1117513.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11175, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл.
Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11324-19.10.2016/ /вх. № 000030-1122914.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11229, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 30
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл.
Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11381-19.10.2016/ /вх. № 00003011283-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11283 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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 „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8 ."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11403-20.10.2016/ /вх. №
000030-11157-12.10.2016/
На 12.10.2016 г. с вх. № 000030-11157, 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 подмяна на 3 /три/ броя, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в казино с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11428-20.10.2016/ /вх. № 00003011358-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11358, 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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11415-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129517.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11295, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-11414-20.10.2016/ /вх.
№ 000030-11368-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11368, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение със 7 /седем/ броя игрални маси, подмяна на 15
/петнадесет/ и увеличение със 117 броя игрални автомата на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Камчия“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Дамян Дамянов” № 14, ЕИК: 204146168, представлявано от Огнян Атанасов
Колев – изпълнителен директор, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение със 7 /седем/ броя
игрални маси, подмяна на 15 /петнадесет/ и увеличение със 117 броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11432-20.10.2016/ /вх. № 000030-1137419.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 1 /един/ брой, увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али
Айдън и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 1 /един/ брой и
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11250-14.10.2016/ /вх. № 00003011069-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11069, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр.
София, за увеличение с 14 /четиринадесет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“, ул.
„Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно и
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поотделно от Борислав Душков Михайлов и Асен Борисов Георгиев - управители, за
увеличение с 14 /четиринадесет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11251-14.10.2016/ /вх. № 00003011070-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11070, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано
заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов и Асен Борисов Георгиев - управители, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-11254-14.10.2016/ /вх. №
000030-11076-07.10.2016/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-11076, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр.
Перник, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл.
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65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
„Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-11253-14.10.2016/ /вх. №
000030-11077-07.10.2016/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-11077, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр.
Перник, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл.
65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра”
№ 1, Синдикален дом – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11257-14.10.2016/ /вх. №
000030-11141-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГАШАНС ГРУП” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Лесово,
община Елхово, област Ямбол, „ГКПП Лесово - Контактна зона” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕГАШАНС ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Аспарухово”, ул. „Народни будители” № 2 Б, ЕИК: 103960939, представлявано заедно и
поотделно от Стоян Йорданов Стоянов и Васил Любенов Василев - управители, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Лесово, община Елхово, област
Ямбол, „ГКПП Лесово - Контактна зона” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11227-14.10.2016/ /вх. № 00003010996-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10996, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/
броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и намаляване с 3 /три/ игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата
с 8 /осем/ броя игрални места и намаляване с 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Нови Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11228-14.10.2016/ /вх. № 00003011049-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ 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, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11435-20.10.2016/ /вх. № 00003011363-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”,
бул. „Христо Ботев” № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11436-20.10.2016/ /вх. № 00003011365-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11365, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
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София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11102-10.10.2016/ /вх. № 00003011046-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11046, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, 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 „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11258-14.10.2016/ /вх. № 00003011048-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
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за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров
– управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11263-14.10.2016/ /вх. № 00003011051-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11051, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот
Волов” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
„Панайот Волов” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11264-14.10.2016/ /вх. № 00003011052-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11052, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
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за подмяна на подмяна на 2 /два/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана
на 25 микрорайон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на подмяна на 2 /два/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3
по плана на 25 микрорайон.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11132-11.10.2016/ /вх. № 00003010756-30.09.2016/
На 30.09.2016 г. с вх. № 000030-10756, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ 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.
„Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.15."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11131-11.10.2016/ /вх. № 00003010774-30.09.2016/
На 30.09.2016 г. с вх. № 000030-10774, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 11
/единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”,
ул. „Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11116-10.10.2016/ /вх. № 000030-1099405.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10994, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11115-10.10.2016/ /вх. № 000030-1099905.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10999, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11114-10.10.2016/ /вх. № 000030-1100405.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11004, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 12 /дванадесет/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 43
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11113-10.10.2016/ /вх. № 000030-1100605.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11006, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Овча купел“, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео” № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11194-13.10.2016/ /вх. № 000030-1100705.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11007, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 44
Против - няма.
2.21."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11197-13.10.2016/ /вх. № 000030-1100905.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11009, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11198-13.10.2016/ /вх. № 000030-1101105.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11011, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара
Загора, пл. Севтополис № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 45
2.23."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11195-13.10.2016/ /вх. № 00003011055-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11055, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 11 /единадесет/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11193-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105606.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11056, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 13 /тринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 46
2.25."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11191-13.10.2016/ /вх. № 00003011057-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11057, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“,
бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 12 /дванадесет/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11190-13.10.2016/ /вх. № 000030-1105806.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11058, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 47
2.27."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11117-10.10.2016/ /вх. №
000030-11000-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11000, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11118-10.10.2016/ /вх. №
000030-11001-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11001, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11112-10.10.2016/ /вх. №
000030-11002-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11002, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11196-13.10.2016/ /вх. №
000030-11003-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11003, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11111-10.10.2016/ /вх. №
000030-10896-03.10.2016/
На 03.10.2016 г. с вх. № 000030-10896, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Крумовград,
обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, х-л „Ахрида“.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, обл.
Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, х-л „Ахрида“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11104-10.10.2016/ /вх. № 00003010327-29.09.2016/
На 29.09.2016 г. с вх. № 000030-10327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КИРИШ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” №
63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България” № 86.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11105-10.10.2016/ /вх. № 000030-1093504.10.2016/
На 04.10.2016 г. с вх. № 000030-10935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 52 /петдесет и два/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 52 /петдесет и два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.

Стр. 50
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К и С 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Карловска” №
36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител, и Георги Иванов
Букорещлиев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
52 /петдесет и два/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 52 /петдесет и два/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1110110.10.2016/ /вх. № 000030-10677-30.09.2016/
На 30.09.2016 г. с вх. № 000030-10677, 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 увеличение със 17 /седемнадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 увеличение със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 00003011128-11.10.2016/ /вх. № 000030-10375-30.09.2016/
На 30.09.2016 г. с вх. № 000030-10375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, 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. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 00003011334-19.10.2016/ /вх. № 000030-11151-12.10.2016/
На 12.10.2016 г. с вх. № 000030-11151, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 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. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.37."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11134-11.10.2016/ /вх. № 00003010995-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10995, 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 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11130-11.10.2016/ /вх. № 00003010998-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10998, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл.
Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар
Освободител” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.39."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11135-11.10.2016/ /вх. № 00003010997-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за за подмяна
на подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11127-11.10.2016/ /вх. № 00003010947-04.10.2016/
На 04.10.2016 г. с вх. № 000030-10947, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.41."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11327-19.10.2016/ /вх. № 00003011166-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11166, 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 намаление на 1 /един/ брой игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11126-11.10.2016/ /вх. №
000030-11047-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат –
партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков
Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул.
„Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.43."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11125-11.10.2016/ /вх. №
000030-10868-03.10.2016/
На 03.10.2016 г. с вх. № 000030-10868, 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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата, от които 12 броя са игрални
места на съществуваш игрален автомат с 32 броя игрални места, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов - управители, за подмяна
на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата, от които 12 броя са игрални места на съществуваш
игрален автомат с 32 броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11124-11.10.2016/ /вх. №
000030-10347-29.09.2016/
На 29.09.2016 г. с вх. № № 000030-10347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Боровец”, община Самоков, Софийска област, хотел „Флора”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11420-20.10.2016/ /вх. №
000030-11300-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11427-20.10.2016/ /вх. №
000030-11303-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11303, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11430-20.10.2016/ /вх. №
000030-11304-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил,
бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11433-20.10.2016/ /вх. №
000030-11305-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-11425-20.10.2016/ /вх. №
000030-11302-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова Москова
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11176-13.10.2016/ /вх. №
000030-11032-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11032, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с
5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
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игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11184-13.10.2016/ /вх. № 00003011085-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11085, 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, р-н
„Оборище“ бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Оборище“,
бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11185-13.10.2016/ /вх. № 00003011086-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11086, 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. Гоце Делчев, обл.
Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за

Стр. 60
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл.
Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11178-13.10.2016/ /вх. № 00003011061-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11061, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Христо Ботев” № 8. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11179-13.10.2016/ /вх. № 00003011062-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България”
№ 29.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-11180-13.10.2016/ /вх. №
000030-11063-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-11424-20.10.2016/ /вх. №
000030-11220-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, увеличение с 8 /осем/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални

Стр. 62
места и увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11181-13.10.2016/ /вх. №
000030-11090-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11090, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. „Христо Ботев“ – север.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров Думчев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв.
„Христо Ботев“ – север.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11182-13.10.2016/ /вх.
№ 000030-11091-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11091, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
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„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11285-17.10.2016/ /вх. № 000030-1108307.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11083, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к.
„Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-11189-13.10.2016/ /вх. № 00003011059-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11059, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул.
„Могильов” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЧЕВСТАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев
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и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11192-13.10.2016/ /вх. № 00003011005-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-11005, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11199-13.10.2016/ /вх. № 00003011106-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11200-13.10.2016/ /вх. № 00003011107-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11107, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11202-13.10.2016/ /вх. № 00003011060-06.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11060, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев - управител,
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за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."ХЕППИ ГЕЙМС" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11270-17.10.2016/ /вх. №
000030-11142-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11142, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕППИ ГЕЙМС“ ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Иван Мангъфов“ № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕППИ
ГЕЙМС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Иван Мангъфов“ № 10, ЕИК: 126705568, представлявано заедно и поотделно от Георги
Георгиев Топалов и Атанас Стойчев Атанасов– управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Иван
Мангъфов“ № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-11272-17.10.2016/ /вх. №
000030-11065-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № № 000030-11065, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД,
гр. Враца, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” №
41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
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подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, район
„Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11273-17.10.2016/ /вх. № 000030-1102406.10.2016/
На 06.10.2016 г. с вх. № 000030-11024, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
увеличение с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-1133819.10.2016/ /вх. № 000030-11204-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11204, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
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Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11341-19.10.2016/ /вх. №
000030-11205-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11205, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за 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.
Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11339-19.10.2016/ /вх. №
000030-11206-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11206, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н
Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 69
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил
Левски” № 28А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11344-19.10.2016/ /вх. №
000030-11207-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11207, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за 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. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик”
№ 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11340-19.10.2016/ /вх. №
000030-11208-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11336-19.10.2016/ /вх. №
000030-11209-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11209, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11383-19.10.2016/ /вх. №
000030-11210-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11210, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11377-19.10.2016/ /вх. №
000030-11211-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11211, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11400-20.10.2016/ /вх. №
000030-11315-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за 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. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.77."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-11349-19.10.2016/ /вх. №
000030-11169-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11169, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД,
гр. Ихтиман, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент
Охридски” № 2, ЕИК: 200936122, представлявано от Юлиян Костадинов Попов - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11350-19.10.2016/ /вх. № 00003011174-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“
№ 63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за увеличение
с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11342-19.10.2016/ /вх. №
000030-10328-29.09.2016/
На 29.09.2016 г. с вх. № 000030-10328, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 00003011325-19.10.2016/ /вх. № 000030-11152-12.10.2016/
На 12.10.2016 г. с вх. № 000030-11152, 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,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Стефан Стамболов” № 42.

Стр. 74
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„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, увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов”
№ 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11384-20.10.2016/ /вх. №
000030-11212-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11212, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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: с. Труд,
обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 75
2.82."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-11401-20.10.2016/ /вх. № 000030-1127517.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11275, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-11412-20.10.2016/ /вх. № 000030-1127717.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11277, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава
Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Георги Сава Раковски” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 76
2.84."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11402-20.10.2016/ /вх. № 00003011278-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Бургас,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 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. Павел баня, ул. „Освобождение” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет.-1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –
Иванова – управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."ФИЛИБЕТ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-11395-20.10.2016/ /вх. № 000030-1124514.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № № 000030-11245, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛИБЕТ” ООД, гр. Плевен,
за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо
Яворов“ №1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФИЛИБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164,
ЕИК: 203893103, представлявано от Цветан Валериев Филчев - управител, за намаление с 3
/три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 77
2.86."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11396-20.10.2016/ /вх. № 00003011353-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11353, 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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.87."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11397-20.10.2016/ /вх. № 00003011354-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11354, 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 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Боян Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 78
Против - няма.
2.88."РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-11423-20.10.2016/ /вх. №
000030-11319-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № № 000030-11319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр.
Карнобат, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева Лафазанова управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РЕСПЕКТ-2007” ООД Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.89."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-11418-20.10.2016/
/вх. № 000030-11276-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11276, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Да Ви То Комерс” ООД, гр. В.
Търново, 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.
Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДА ВИ
ТО КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Баба
Мота” № 12, ЕИК: 203866608, представлявано от Тодор Иванов Димитров - управител, и
Даниел Василев Бъчваров – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 79
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-11419-20.10.2016/ /вх. №
000030-11168-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11168, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр.
Раднево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГАРАНТ
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара Загора, ул.
„Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано от Румен Йорданов
Динев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.91."ВИКИ 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11421-20.10.2016/ /вх. №
000030-11218-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11218, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКИ 90” ЕООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИКИ 90”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „България”
№ 1, ЕИК: 040485999, представлявано от Валентин Желязков Кузев – управител, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 80
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.92."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11429-20.10.2016/ /вх. № 00003011357-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”,
ул. „Даме Груев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.93."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11422-20.10.2016/ /вх. № 00003011301-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес с. Ябланово,
община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ябланово,
община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 81
За - 4
Против - няма.
2.94."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11417-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129617.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.95."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11413-20.10.2016/ /вх. № 000030-1136019.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Владимир Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 82
2.96."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11434-20.10.2016/ /вх. №
000030-11375-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11375, 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 подмяна на 14 /четиринадесет/, намаление с 25 /двадесет и 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. Свиленград, област Хасково, бул. „България“
№ 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 14 /четиринадесет/ и намаление с 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България“ № 28.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-11256-14.10.2016/ /вх. № 00003010949-04.10.2016/
На 04.10.2016 г. с вх. № 000030-10949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „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/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, 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/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11260-14.10.2016/ /вх. №
000030-11064-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11064, 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, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина
Иванова Славчева и Биляна Христова Андреева-Митева - управители, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1118613.10.2016/ /вх. № 000030-11099-10.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11099, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано заедно и
поотделно от Магдалена Юриева Гаргова и Живка Атанасова Миланова – управители, за
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подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.ecasino.bg /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123214.10.2016/ /вх. № 000030-11079-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11079, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличаване с 1
/един/ на броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, метростанция НДК ЮВ, магазин № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123614.10.2016/ /вх. № 000030-11081-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11081, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаляване с 1
/един/ на броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Бисер“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133119.10.2016/ /вх. № 000030-11242-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ на броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Перник, кв. Калкас, ул. „Захари Зограф“ № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133319.10.2016/ /вх. № 000030-11244-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11244, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, бул. „Мадрид“ № 48.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Кочан, обл. Благоевград, ул. „Пролет“ № 4;
2. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11214-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112110.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11121, 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в намаление на 5 /пет/ и увеличение на 5 /пет/ букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Равидиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 2;
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2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
4. гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 24 А;
5. с. Антон, обл. София-област, ул. „България“, между № 63 и № 65.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Лом, обл. Монтана, ул „Славянска“ № 26;
2. с. Юруково, общ. Якоруда, обл. Благоевград;
3. гр. Оряхово, обл. Враца, пл. „Дико Илиев“ № 1;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
5. с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Тридесета“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11369-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128617.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11286, 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул „Тича“ № 6;
2. гр. Пловдив, ул. „Георги Груев“ № 6;
3. с. Лясково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. V, № 6;
4. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Люлин“ № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
4.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-11238-14.10.2016/ /вх. №
000030-11148-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11148, 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 увеличение с 9 /девет/ броя на пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Тодор Каблешков“ № 6, бл. 8;
2. гр. Плевен, пл. „Иван Миндилков“ № 1;
3. гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 20А;
4. гр. Берковица, обл. Монтана, пл. „Поручик Зографски“, част от ПИ с идентификатор
03928.512.558;
5. гр. Лозница, обл. Разград, УПИ III, кв. 43;
6. гр. Русе, спирка № 90, бл. „Жерав-север“ – ж. к. „Изток“, ул. „Рига“;
7. гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Кооперативна“ № 6, в УПИ II – 1465,1471, кв. 93;
8. гр. Средец, обл. Бургас, УПИ XI в кв. 46;
9. гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, поз. имот с идент. 10971.502.789 в УПИ I
– „за хотел“, кв. 15, к-с „Химик“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123014.10.2016/ /вх. № 000030-11078-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11078, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ на броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, метростанция НДК ЮВ, магазин № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1123414.10.2016/ /вх. № 000030-11080-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11080, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаляване с 1 /един/ на броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Бисер“ № 15.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133019.10.2016/ /вх. № 000030-11240-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ на броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Перник, кв. Калкас, ул. „Захари Зограф“ № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1133219.10.2016/ /вх. № 000030-11243-14.10.2016/
На 14.10.2016 г. с вх. № 000030-11243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1/един/ брой и увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, бул. „Мадрид“ № 48.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Кочан, обл. Благоевград, ул. „Пролет“ № 4;
2. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11215-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112210.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11122, 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 намаление на 5 /пет/ и увеличение на 5 /пет/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Равидиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 2;
2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
4. гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 24 А;
5. с. Антон, обл. София-област, ул. „България“, между № 63 и № 65.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
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1. гр. Лом, обл. Монтана, ул „Славянска“ № 26;
2. с. Юруково, общ. Якоруда, обл. Благоевград;
3. гр. Оряхово, обл. Враца, пл. „Дико Илиев“ № 1;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
5. с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Тридесета“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11371-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128817.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11288, 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 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул „Тича“ № 6;
2. гр. Пловдив, ул. „Георги Груев“ № 6;
3. с. Лясково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. V, № 6;
4. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Люлин“ № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11237-14.10.2016/ /вх. № 00003011087-07.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11087, 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 закриване на 4 /четири/ и откриване на 5 /пет/ букмейкърски пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, бул. „Христо Ботев“ № 101;
2. гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 20 А;
3. гр. Каспичан, обл. Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 48;
4. гр. Монтана, бул. „Трети Март“ № 29.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Никола Войводов“ № 19, ет. 1;
2. гр. Долни Чифлик, обл. Варна, ул. „Тича“ № 6;
3. гр. Пловдив, ул. „Георги Груев“ № 6;
4. гр. София, общ. Красно село, ул. „Лерин“ № 14;
5. гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриалх Евтимий“ № 155, вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11426-20.10.2016/ /вх. № 00003011321-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11321, 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 закриване на 2 /два/ и откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
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предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
2. гр. София, общ. Младост, ж. к. „Младост – 4“, бл. 415, вх. 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Опълченска“ № 27 А;
2. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 240 А;
3. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Петко Петров“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11216-14.10.2016/ /вх. № 000030-1112310.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11123, 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 намаление на 5 /пет/ и увеличение на 5 /пет/
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Равидиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 2;
2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
4. гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 24 А;
5. с. Антон, обл. София-област, ул. „България“, между № 63 и № 65.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Лом, обл. Монтана, ул „Славянска“ № 26;
2. с. Юруково, общ. Якоруда, обл. Благоевград;
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3. гр. Оряхово, обл. Враца, пл. „Дико Илиев“ № 1;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
5. с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Тридесета“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11370-19.10.2016/ /вх. № 000030-1128717.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11287, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул „Тича“ № 6;
2. гр. Пловдив, ул. „Георги Груев“ № 6;
3. с. Лясково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. V, № 6;
4. с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Люлин“ № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11129-11.10.2016/ /вх. №
000030-10977-05.10.2016/
На 05.10.2016 г. с вх. № 000030-10977, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД,
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гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 61, ЕИК: 203805555,
представлявано от Размиг Керопе Чакърян, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1133519.10.2016/ /вх. № 000030-10906-03.10.2016/
На 03.10.2016 г. с вх. № 000030-10906, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 203239833, представлявано
от Ирина Благомирова Божилова – изпълнителен директор, в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11431-20.10.2016/ /вх. № 00003011362-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11362, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр.
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Бургас, за утвърждаване на 6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за
участие в турнири на игрални маси и Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Таня Пейчева Стоянова, или от Жечо
Иванов Маринов и Василена Николова Янчева - управители, 6 /шест/ броя образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в турнири на игрални маси и Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11259-14.10.2016/ /вх. № 00003011136-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11136, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр.
Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда
№ 118, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724,
представлявано от Жечо Иванов Маринов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11188-13.10.2016/ /вх. № 000030-1108407.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11084, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168,
представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11337-19.10.2016/ /вх. №
000030-11158-12.10.2016/
На 12.10.2016 г. с вх. № 000030-11158, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, обл. Велико Търново, пл.
„Свобода” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев – управител, и Анастас Димитров Начев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Павликени, обл. Велико Търново, пл. „Свобода” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-11326-19.10.2016/ /вх. № 00003011172-13.10.2016/
На 13.10.2016 г. с вх. № 000030-11172, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 200782311,
представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител, и Митко Цветанов Тодоров управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11380-19.10.2016/ /вх. № 000030-1129117.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11291 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11379-19.10.2016/ /вх. № 00003011292-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11292, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11382-19.10.2016/ /вх. № 000030-1129417.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11294, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11378-19.10.2016/ /вх. № 00003011293-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11293, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
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гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-11183-13.10.2016/ /вх. № 000030-1108207.10.2016/
На 07.10.2016 г. с вх. № 000030-11082, 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 8 /осем/ броя образци на
талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ
ИГРИ”, нова разновидност „Коледен календар: 5 печалби x 1 МИЛИОН лева“ с общ брой 3
000 000 бр. и номинална стойност – 20 лв., нова разновидност „Подаръци всеки ден: 1
печалба x 1 000 000 лева, 3 x 500 000 лева“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална стойност –
10 лв., нова разновидност „Ново Бинго: 5 печалби по 500 000 лева, 12 x 200 000 лева и 25 x 50
000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Специален
тираж на Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева, 15x50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв., разновидност „Супер Лото+: 5 печалби x 300 000 лева, 15x100
000 лева, 20x50 000 лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за организиране
на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” с 22
/двадесет и две/ разновидности, в това число въвеждането на 3 /три/ нови разновидности с
наименования: „Коледен календар: 5 печалби x 1 МИЛИОН лева“, „Подаръци всеки ден: 1
печалба x 1 000 000 лева, 3 x 500 000 лева“ и „Ново Бинго: 5 печалби по 500 000 лева, 12 x 200
000 лева и 25 x 50 000 лева“.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 8 /осем/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова
разновидност „Коледен календар: 5 печалби x 1 МИЛИОН лева“ с общ брой 3 000 000 бр. и
номинална стойност – 20 лв., нова разновидност „Подаръци всеки ден: 1 печалба x 1 000 000
лева, 3 x 500 000 лева“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална стойност – 10 лв., нова
разновидност „Ново Бинго: 5 печалби по 500 000 лева, 12 x 200 000 лева и 25 x 50 000 лева“ с
общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Специален тираж на
Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева, 15x50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв., разновидност „Супер Лото+: 5 печалби x 300 000 лева, 15x100
000 лева, 20x50 000 лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11261-14.10.2016/ /вх. № 000030-1111910.10.2016/
На 10.10.2016 г. с вх. № 000030-11119, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „Бинго милиони 4 в 1“, с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност- 3 лв. /корекция на вече утвърден образeц на талон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представеният от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос –
управители, за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, 1 /един/
брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”,
разновидност „Бинго милиони 4 в 1“, с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност-3 лв.
/корекция на вече утвърден образeц на талон/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11404-20.10.2016/ /вх. № 000030-1128917.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11289, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
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утвърждаване на 1 /един/ брой допълнителен образец на талон за участие (квитанция за
направен залог) в лото игра „ЛОТО ШАНС”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос –
управители, 1 /един/ брой допълнителен образец на талон за участие (квитанция за направен
залог) в лото игра „ЛОТО ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11405-20.10.2016/ /вх. № 000030-1129017.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой допълнителен образец на талон за участие (квитанция за
направен залог) в залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти „МЕДЖИК ШАНС”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос –
управители, 1 /един/ брой допълнителен образец на талон за участие (квитанция за направен
залог) в залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:

Стр.104
1. Докладна записка изх. № 000030-11317 от 18.10.2016 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-11317 от 18.10.2016 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 22.08.2016 г. с вх. № 000030-8646 в ДКХ бе подадено искане от „УИН БЕТ - 3”
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21,
хотел „България”.
Искането се разгледа на заседание на ДКХ на 30.09.2016 г., като с Решение
№ Р-000030-10680/30.10.2016 г. Комисията издаде 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
Представено е удостоверение № РК-19-10291 от 12.05.2016 г. за хотел „България”, с
адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21 и с категория четири звезди, като срока му на
валидност e до 12.05.2021 г.
Държавната комисия по хазарта, приема изложените в Докладната записка на
председателя на ДКХ обстоятелства за сведение.
2. Докладна записка изх. № 000030-11318 от 18.10.2016 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-11318/18.10.2016 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за проверка и проучване на подадените от
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” искания за издаване на лицензи за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Етрополе, ул. „Георги Димитров“ № 7 и в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, обл.
Враца, ул. „Захари Стоянов“ № 1.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 000030-11410 от 20.10.2016 г.
На 09.08.2016 г. с вх. № 000030-8481, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД, гр.
Велико Търново, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Летница, област Ловеч, ул. „България“ №
17, вх. А,ет. 0.
На проведеното на 10.09.2016 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че са налице неизяснени
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила
произнасянето по искане с вх. № 000030-8481/09.08.2016 г. до изясняване на горепосочените
обстоятелствата.
На заседание на 21.10.2016 г. с Докладна записка от 20.10.2016 г. председателя на
Държавната комисия по хазарта докладва на членовете за представени от дружеството
допълнителни документи. След извършената проверка и проучване на документите ДКХ
установи, че са изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта

Стр.105
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” № 12, ЕИК: 203866608,
представлявано от Тодор Иванов Димитров - управител, и Даниел Василев Бъчваров –
управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Летница, област Ловеч, ул.
„България“№ 17, вх. А,ет. 0.
II. Утвърждава представените от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД, гр. Велико
Търново, 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
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

