РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-12151
Гр. София, 04.11.2016 г.
Днес, 04 ноември 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 Петя Тянкова
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. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 885-03.11.2016г./
Раздел втори. 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 трети. Разглеждане на предложения за прилагане на
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КЛС-1“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11877-27.10.2016г./
1.2.„ТИ-ВИ-67“ ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-11879-27.10.2016г./

принудителна

Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12005-02.11.2016/ /вх.
№ 000030-11411-20.10.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12014-02.11.2016/ /вх. №
000030-11849-27.10.2016/
2.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12036-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198201.11.2016/
Раздел пети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11753-25.10.2016/ /вх. № 00003011312-18.10.2016/
1.2."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11749-25.10.2016/ /вх. № 00003011308-18.10.2016/
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2. За игри в игрално казино (онлайн), за залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета (онлайн) и за залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти (онлайн):
2.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1201502.11.2016/ /вх. № 000030-11850-27.10.2016/
2.2."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD /изх. № 000030-12045-03.11.2016/ /вх. №
000030-10077-21.09.2016/
3. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11752-25.10.2016/
/вх. № 000030-11311-18.10.2016/
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."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11775-26.10.2016/ /вх. № 000030-864119.08.2016/
1.2."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12004-02.11.2016/ /вх. № 000030-1135219.10.2016/
Раздел седми. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-11758-25.10.2016/ /вх. № 000030-1113911.10.2016/
1.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11777-26.10.2016/ /вх. № 000030-1128417.10.2016/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11859-27.10.2016/ /вх. № 0000309714-14.09.2016/
1.2."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12048-03.11.2016/ /вх. № 000030-876123.08.2016/
Раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-11828-26.10.2016/ /вх. №
000030-7601-01.07.2016/
1.2."УЪРЛД ГЕЙМ ООД" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12061-03.11.2016/ /вх. №
000030-11651-25.10.2016/
Раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-11748-25.10.2016/ /вх. №
000030-10370-29.09.2016/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11776-26.10.2016/ /вх. № 000030-1159921.10.2016/
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11824-26.10.2016/ /вх. № 00003011600-21.10.2016/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11882-27.10.2016/ /вх.
№ 000030-11786-26.10.2016/
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1.5."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11890-27.10.2016/ /вх. №
000030-11744-25.10.2016/
1.6."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12053-03.11.2016/ /вх. № 00003012012-02.11.2016/
1.7."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-12046-03.11.2016/ /вх. № 000030-1202102.11.2016/
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12047-03.11.2016/ /вх. № 000030-1196831.10.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11750-25.10.2016/ /вх. № 000030-1130918.10.2016/
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11751-25.10.2016/ /вх. № 00003011310-18.10.2016/
2.3."КОСМОС" ЕООД, гр. Свищов /изх. № 000030-11760-25.10.2016/ /вх. № 000030-1131418.10.2016/
2.4."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11761-25.10.2016/ /вх. № 00003011320-18.10.2016/
2.5."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11754-25.10.2016/ /вх. №
000030-11355-19.10.2016/
2.6."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-11762-25.10.2016/ /вх. №
000030-11367-19.10.2016/
2.7."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11825-26.10.2016/ /вх. № 000030-1138920.10.2016/
2.8."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11778-26.10.2016/ /вх. № 00003011392-20.10.2016/
2.9."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11848-27.10.2016/ /вх. № 00003011745-25.10.2016/
2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-11763-25.10.2016/ /вх. №
000030-11398-20.10.2016/
2.11."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12043-03.11.2016/ /вх. №
000030-11991-01.11.2016/
2.12."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11779-26.10.2016/ /вх. №
000030-11407-20.10.2016/
2.13."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11755-25.10.2016/ /вх. № 00003011601-21.10.2016/
2.14."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11756-25.10.2016/ /вх. № 000030-1161324.10.2016/
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11826-26.10.2016/ /вх. № 000030-1161424.10.2016/
2.16."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11830-26.10.2016/ /вх. №
000030-11298-18.10.2016/
2.17."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11858-27.10.2016/ /вх. № 000030-1163724.10.2016/
2.18."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-11855-27.10.2016/ /вх. № 000030-1166225.10.2016/
2.19."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11856-27.10.2016/ /вх. № 00003011653-25.10.2016/
2.20."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11857-27.10.2016/ /вх. № 00003011655-25.10.2016/
2.21."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11851-27.10.2016/ /вх. № 00003011656-25.10.2016/
2.22."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11852-27.10.2016/ /вх. № 00003011657-25.10.2016/
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2.23."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11853-27.10.2016/ /вх. №
000030-11677-25.10.2016/
2.24."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11854-27.10.2016/ /вх. №
000030-11678-25.10.2016/
2.25."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11875-27.10.2016/ /вх. №
000030-11652-25.10.2016/
2.26."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11878-27.10.2016/ /вх. № 000030-1165425.10.2016/
2.27."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11887-27.10.2016/ /вх. № 00003011823-26.10.2016/
2.28."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11985-01.11.2016/ /вх. № 00003011820-26.10.2016/
2.29."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11992-01.11.2016/ /вх. № 00003011821-26.10.2016/
2.30."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11993-01.11.2016/ /вх. № 00003011822-26.10.2016/
2.31."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1202402.11.2016/ /вх. № 000030-11399-20.10.2016/
2.32."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12003-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176725.10.2016/
2.33."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12035-03.11.2016/ /вх. № 000030-1199001.11.2016/
2.34."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12007-02.11.2016/ /вх. № 00003011787-26.10.2016/
2.35."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12009-02.11.2016/ /вх. № 00003011789-26.10.2016/
2.36."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12008-02.11.2016/ /вх. № 000030-1178826.10.2016/
2.37."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12006-02.11.2016/ /вх. №
000030-11819-26.10.2016/
2.38."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12002-02.11.2016/ /вх. №
000030-11827-26.10.2016/
2.39."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12000-02.11.2016/ /вх. № 000030-1184627.10.2016/
2.40."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12001-02.11.2016/ /вх. № 000030-1184727.10.2016/
2.41."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12010-02.11.2016/ /вх. № 00003011880-27.10.2016/
2.42."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-12011-02.11.2016/
/вх. № 000030-11953-28.10.2016/
2.43."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12037-03.11.2016/ /вх. № 000030-1202302.11.2016/
2.44."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12042-03.11.2016/ /вх. № 000030-1195631.10.2016/
2.45."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12039-03.11.2016/ /вх. №
000030-11960-31.10.2016/
2.46."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12044-03.11.2016/ /вх.
№ 000030-11961-31.10.2016/
2.47."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12040-03.11.2016/ /вх. № 000030-1195528.10.2016/
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12038-03.11.2016/ /вх. №
000030-11974-01.11.2016/
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12041-03.11.2016/ /вх. №
000030-11975-01.11.2016/
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2.50."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-12059-03.11.2016/ /вх. №
000030-11989-01.11.2016/
2.51."МИХНЕВИ-Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-12065-03.11.2016/ /вх. №
000030-11959-31.10.2016/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186127.10.2016/ /вх. № 000030-11659-25.10.2016/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186327.10.2016/ /вх. № 000030-11661-25.10.2016/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1205803.11.2016/ /вх. № 000030-11965-31.10.2016/
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11997-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176625.10.2016/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12017-02.11.2016/ /вх. № 000030-1189428.10.2016/
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12050-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198601.11.2016/
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11999-02.11.2016/ /вх. №
000030-11818-26.10.2016/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186027.10.2016/ /вх. № 000030-11658-25.10.2016/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186227.10.2016/ /вх. № 000030-11660-25.10.2016/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1205703.11.2016/ /вх. № 000030-11964-31.10.2016/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11995-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176425.10.2016/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12055-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198801.11.2016/
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11747-25.10.2016/ /вх. № 000030-1159721.10.2016/
4.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11998-02.11.2016/ /вх. № 000030-1181526.10.2016/
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12060-03.11.2016/ /вх. № 000030-1202602.11.2016/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11996-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176525.10.2016/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12054-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198701.11.2016/
Раздел единадесети. 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:
от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12049-03.11.2016/ /вх.
№ 000030-11973-01.11.2016/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-11759-25.10.2016/ /вх. №
000030-11274-17.10.2016/
2.2."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11870-27.10.2016/ /вх. № 00003011648-25.10.2016/
2.3."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11872-27.10.2016/ /вх. № 00003011649-25.10.2016/
2.4."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11874-27.10.2016/ /вх. № 00003011650-25.10.2016/
2.5."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11885-27.10.2016/ /вх. № 000030-1181326.10.2016/
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11884-27.10.2016/ /вх. № 000030-1181426.10.2016/
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12016-02.11.2016/ /вх. № 000030-1189328.10.2016/
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12051-03.11.2016/ /вх. №
000030-11976-01.11.2016/
4. За лото игри (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12052-03.11.2016/ /вх. №
000030-11977-01.11.2016/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-11867 от 27.10.2016 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-11868 от 27.10.2016 г.
3. Докладна записка
Раздел тринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 88503.11.2016г./
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.wildslots.com/
https://www.dudubet.com/
https://www.casino1club.com/
https://www.goalbetint.com/
https://www.lokicasino.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.).

Стр. 7
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от 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.wildslots.com/
2.https://www.dudubet.com/
3.https://www.casino1club.com/
4.https://www.goalbetint.com/
5.https://www.lokicasino.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 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел втори. 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.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11757-25.10.2016 г./,/вх. № 00003011602-21.10.2016 г./
На 21.10.2016 г. с вх. № 000030-11602, 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 представените 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, 3 /три/ броя типове игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител

2.

WMS

Multi-Game Game Chest HD3
ИА-2634 от 19.10.2016 г.
WMS Gaming Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
Заявител
/
номер
на
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
удостоверение
и сервиз на игрално оборудване
Производствен
(сериен)
W5076289
номер
Година на производство
2015 г.
Вид на играта
Видео слот:
1. Cool Jewels;
2. Double Buffalo Spirit;
3. Far Fast Fortunes Deluxe;
4. Lunaris;
5. Magic Lamp;
6. Open Kimono;
7. The Cheshire Cat;
8. Gorilla Chief II- линейна игра.
Наименование
WMS
Тип
Multi-Game Game Chest HD#4
Протокол от изпитване №
ИА-2636 от 20.10.2016 г.
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Производител

3.

WMS Gaming Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
Заявител
/
номер
на
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
удостоверение
и сервиз на игрално оборудване
Производствен
(сериен)
W5076289 –Blade S
номер
Година на производство
2015 г.
Вид на играта
Видео слот:
1. Bull Elephant;
2. Lantern Festival;
3. Pegasus;
4. Dragon’s Fire;
5. Fortune Ruler;
6. Magic Reels II;
7. Mu Guiying;
8. Treasures of Cairo.
Наименование
WMS
Тип
Multi-Game Game Chest HD#5
Протокол от изпитване №
ИА-2637 от 20.10.2016 г.
Производител
WMS Gaming Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
Заявител / номер на
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
удостоверение
и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
W5076289 –Blade S
номер
Година на производство
2015 г.
Вид на играта
Видео слот:
1. Black Knight;
2. The Cheshire Cat;
3. Dancing in Rio;
4. Dragon’s Fire;
5. Eagle Maiden;
6. Giant Fruit Turbo;
7. Snow Leopard;
8. Spartacus.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

2.„ПЛЕЙТЕХ СОФТУЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1183126.10.2016 г./,/вх. № 000030-11626-24.10.2016 г./
На 24.10.2016 г. с вх. № 000030-11626, е подадено писмено заявление от „Плейтех
Софтуер България“ ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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.
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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 „Плейтех Софтуер България“ ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115л,
сграда С, Европейски търговски център, ет. 6 и 7, ЕИК:200722588, представлявано
поотделно от Идан Леви и Моран Вайцер- управители, игрален софтуер, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
ред
Документ от изпитване
1.
№
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Онлайн залагания:

2.

Наименование

Покер игра
Доклад за сертифициране № 67714BETBGRF от 19.10.2016
г. с приложения
Playtech Software Limited
„Плейтех Софтуер България“ ЕООД/
000030-12343 от 17.12.2015 г.
Игри в игрално казино чрез интернет страница:
1.Omaha;
2.Omaha Hi/Lo;
3.Speed Hold’em;
4.Texas Hold’em;
Ротативка и игра на маса

Протокол от изпитване Доклад за сертифициране № 67715BETBGRF от 21.10.2016
№
г. с приложения
Производител
Заявител / номер
удостоверение
Онлайн залагания:

Гласували - 4
За - 4

Playtech Software Limited
на „Плейтех Софтуер България“ ЕООД/
000030-12343 от 17.12.2015 г.
Игри в игрално казино чрез интернет страница:
1.A Night Out;
2.Blackjack Multihand 5;
3.Casino Hold’em;
4.Desert Treasure;
5.Deuces Wild;
6.Fantastic Four 50 Lines;
7.Football Rules;
8.Frankie Dettori‘s Magic Seven;
9.Great Blue;
10.Iron Мan 2 50 Lines;
11.Jack or Better;
12.Kong the Eighth Wonder of the World;
13.Mr. Cashback;
14.Perfect Blackjack Multihand 5;
15.Pink Panther;
16.Premium European Roulette;
17.Roulette Pro;
18.Santa’s Surprise;
19.The Incredible Hulk 50 Lines.
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Против - няма.
3.„АЙ ДИ ЕС 14“ ООД, гр. София /изх. № 000030-11873-27.10.2016 г./,/вх. № 00003011712-25.10.2016 г./
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11712, е подадено писмено заявление от „АЙ ДИ ЕС
14” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „АЙ ДИ ЕС 14” 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 203221123, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ АВТОМАТИ:
№ по
Наименование
ред
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител
1.

Система за формиране на премия „Джакпот“
NEXIO
JPHW5
ДП-135 от 21.10.2016 г.
Advansys d.o.o.
„АЙ ДИ ЕС 14” ООД /
Заявител
/
номер
на № 000030-8474/04.11.2014 г. за внос,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
Производствен
(сериен)
номер
574951609
Година на производство
2016
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

4.„РИЙЛ СПЕЙН“ ООД, /изх. № 000030-11869-27.10.2016 г./,/вх. № 000030-1172225.10.2016 г./
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11722, е подадено писмено заявление от „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „РИИЛ СПЕЙН” ООД, версия на игрален софтуер
на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ИГРАЛНА НА СИСТЕМА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
ред

REEL Spain PLC’s “PokerStars” Gambling System
[Platform version 1071; Casino Platform version
AUX2030; Downloadable Client versions: 14421
(Windows), 14655 (Mac), 1.67.0 (Android), 1.66.0 (IOS)]
Документ от изпитване №
2016RSL161LC401 от 17.10.2016 г.
Производител
Amaya Software
„РИИЛ СПЕЙН” ООД/
Заявител
/
номер
на 000030-11094/10.10.2016 г. за организиране на
удостоверение
хазартна игра /игри в игрално казино, организирани
онлайн/
Онлайн залагания:
Игри в игрално казино:
1.Texas Hold’em;
2.Omaha;
3.Omaha Hi/Lo;
4.Mixed Hold’em / Omaha;
5.Seven Card Stud;
6.Seven Card Stud Hi/Lo;
7.Razz;
8.Badugi;
9.Five card Draw;
10.2-7 Single Draw;
11.2-7 Triple Draw;
12.Horse;
13.8 Game Mix;
14.Baccarat;
Блекджaк:
15.European Blackjack;
16.Classic Blackjack;
17.Atlantic City Blackjack;
18.Premium Blackjack;
19.Premium Atlantic City Blackjack;
20.Double Deck Blackjack;
21.Double Deck Atlantic City Blackjack;
22.Perfect Pairs Blackjack;
Рулетка:
23.European Roulette;
24.Classic European Roulette;
25.Double Ball Roulette;
Покер:
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26.Heads-Up Hold’em;
Видеопокер:
27.Jacks or Better;
28.Deuces Wild;
29.Joker Poker;
30.Double Bonus;
31.Double Double Bonus;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ИНСПАЙРЕД ГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД“, /изх. № 000030-11886-27.10.2016 г./,/вх.
№ 000030-11881-27.10.2016 г./
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11881, е подадено писмено заявление от ИНСПАЙРЕД
ГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД 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 представения от ИНСПАЙРЕД ГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД,
игрален софтуер на комуникационно оборудване за хазартна игра „Виртуални
спортове” за онлайн залагания, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
ред
1.
Документ от изпитване №
Производител
Заявител
Онлайн залагания:

Гласували - 4
За - 4

Виртуални спортове
67213BETBGRZ от 23.09.2016 г.
40255HNMUKC001 от 17.09.2014 г.
ИНСПАЙРЕД ГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД
ИНСПАЙРЕД ГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД
Виртуални спортове:
1.Virtual Cycling;
2.Virtual Greyhounds;
3.Virtual Horse Racing;
4.Virtual Motor Racing;
5.Virtual Soccer;
6.Virtual Speedway;
7.Virtual Tennis;
8.Virtual Trotting.
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Против - няма.
6.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12022-02.11.2016 г./,
/вх. № 000030-11871-27.10.2016 г./
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11871, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Система за формиране на премия джакпот

Тип, версия
Протокол от изпитване №

AVP Bonus Server Controller
ДП-136 от 27.10.2016 г.
International Gaming Technology, Europe B.V./
№ 000030-4150 / 04.05.2015 за производство,
разпространение, сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

2245231
2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-12056-03.11.2016 г./, /вх. №
000030-12025-02.11.2016 г./
На 02.11.2016 г. с вх. № 000030-12025, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова–
членове на съвета на директорите, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред
1.

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ СТТ4

Тип
Протокол от изпитване №

BJ/CP/RP/CHP/PB/3CP/THBP/NP
ИM-119 от 31.10.2016 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

Т16-041
2016
1. BLACK JACK;
2. CARIBBEAN (STUD) POKER;
3. CASINO HOLD’EM POKER;
4. RUSSIAN POKER;
5. PUNTO BANCO;
6. THREE CARD POKER (Покер с три карти);
7. ТЕКСАС ХОЛД‘ЕМ БОНУС ПОКЕР;
8. NOVO POKER.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КЛС-1“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11877-27.10.2016г./
На 30.08.2016 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 2004 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за второ
тримесечие на 2016 г. на „КЛС-1“ ЕООД. По данни от писмото на НАП „КЛС-1“ ЕООД с
ЕИК: 121334565 дължи данък за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 25 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 750/07.09.2016 г. ДКХ изиска от „КЛС-1“ ЕООД да
представи документ за платен пълен данък по чл. 247 от ЗКПО. Писмото е изпратено на
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адреса по търговска регистрация, и е получено от представител на дружеството на
15.09.2016 г. В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2016 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-5023/27.05.2015 г. на „КЛС-1” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Криволак” № 59-61, ет. 1, ЕИК:
121334565, управлявано от Любомир Кирилов Стоичков – управител за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги
Измирлиев” № 5.
2. Предоставя възможност на „КЛС-1” ЕООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства за внесен данък за второ тримесечие на 2016 г. по
ЗКПО.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ТИ-ВИ-67“ ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-11879-27.10.2016г./
На 30.08.2016 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 2004 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за второ
тримесечие на 2016г. на “ТИ-ВИ-67“ООД. По данни от писмото на НАП “ТИ ВИ 67“ООД с
ЕИК: 122026408 дължи данък за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 7 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 748/07.09.2016 г. ДКХ изиска от “ТИ-ВИ-67“ ООД да
представи документ за платен пълен данък по чл. 247 от ЗКПО за второ тримесечие на 2016 г.
Писмото е изпратено на адреса по търговска регистрация, и е получено от представител на
дружеството на 09.09.2016 г. В указания в писмото срок организаторът не представи
документ удостоверяващ платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2016 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-1009/08.02.2016 г. на „ТИ-ВИ-67“ ООД с ЕИК: 122026408,
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представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител, със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, булевард Цар Освободител № 14, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес гр. Ботевград, пл. „Незнаен
войн” № 5.
2. Предоставя възможност на „ТИ-ВИ-67“ ООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок
да представи писмени доказателства за внесен данък за второ тримесечие на 2016 г. по
ЗКПО.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12005-02.11.2016/
/вх. № 000030-11411-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11411, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, 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."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12014-02.11.2016/ /вх.
№ 000030-11849-27.10.2016/
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11849, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова Дончева и Руди
Христов Баков, 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.
2.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12036-03.11.2016/ /вх. № 00003011982-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11982, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър 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, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11753-25.10.2016/ /вх. № 00003011312-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11312, 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 „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
управителите Живко Ковачевич и Деян Барач и от прокуристите Сашо Белевски и Томаш
Мачий Петриковски, за промяна в състава на прокурата на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11749-25.10.2016/ /вх. № 00003011308-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11308, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от УИН БЕТ - ВАРНА“ ООД
(старо наименование „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ООД), гр. София, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- ВАРНА“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано заедно и
поотделно от Петко Валентинов Найденов и Данаил Христов Илиев - управители, за промяна
на наименованието на дружеството.
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 в игрално казино (онлайн):
2.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1201502.11.2016/ /вх. № 000030-11850-27.10.2016/
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11850, 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 „ТЕЛЕМАТИК
ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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 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
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка
Миланова Атанасова – управител, за промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ТЕЛЕМАТИК
ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD /изх. № 000030-12045-03.11.2016/ /вх. №
000030-10077-21.09.2016/
На 21.09.2016г. с вх. № 000030-10077, 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 „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри онлайн.
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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление:
Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120
представлявано от Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори, а секретар на
дружеството е Джоузеф Франсис Борг, за промени в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 3
Против - 1
3. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1175225.10.2016/ /вх. № 000030-11311-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11311, 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 „НОВО ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 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.
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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 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 „НОВО
ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от
управителите Сашо Белевски и Милош Пеич и от прокуристите Томаш Мачий Петриковски,
Живко Ковачевич и Илиас Басиурис, като всеки прокурист представлява дружеството заедно
с един управител, за промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „НОВО
ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11775-26.10.2016/ /вх. № 0000308641-19.08.2016/
На 19.08.2016 г. с вх. № 000030-8641, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр.
Сливен, 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. Нова
Загора, област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
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
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър“ № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло, със 17 /седемнадесет/ броя игрални
автомата със 17 /седемнадесет/ 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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1.2."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12004-02.11.2016/ /вх. № 00003011352-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Петрич,
за 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. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „ФРИ
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис III” № 45, ЕИК: 201783971, представлявано от Димитър Христов Бацанов - управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”, с 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-11758-25.10.2016/ /вх. № 00003011139-11.10.2016/
На 11.10.2016 г. с вх. № 000030-11139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
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. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул.
„Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров
Илиев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III, с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20
/двадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна:
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1. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
2. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-11777-26.10.2016/ /вх. № 000030-1128417.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11284, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
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. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „МОТ
70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, партер, с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11859-27.10.2016/ /вх. № 0000309714-14.09.2016/
На 14.09.2016 г. с вх. № 000030-9714, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 57.
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
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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 „КАЗИНО МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев управители, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 57.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12048-03.11.2016/ /вх. № 000030-876123.08.2016/
На 23.08.2016 г. с вх. № 000030-8761, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, ул. „Славянска” № 40 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 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 „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Костинброд, ул. „Славянска” № 40 Г.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;

Стр. 25
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-11828-26.10.2016/ /вх.
№ 000030-7601-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7601, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” №
186, МОЛ „Варна“.
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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 121425308,
представлявано заедно от Силвия Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186, МОЛ „Варна“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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."УЪРЛД ГЕЙМ ООД" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12061-03.11.2016/ /вх. №
000030-11651-25.10.2016/

Стр. 26
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11651, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, район
„Център”, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и
поотделно от Илиян Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес:гр. Велинград, област Пазарджик, р-н „Център”,ул. „Александър Стамболийски” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-11748-25.10.2016/ /вх. №
000030-10370-29.09.2016/
На 29.09.2016 г. с вх. № 000030-10370, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
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 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
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Михайлова –изпълнителен директор, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”,
казино „CASINO PEGASUS”.
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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11776-26.10.2016/ /вх. № 000030-1159921.10.2016/
На 21.10.2016 г. с вх. № 000030-11599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино за игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
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 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 подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, 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.
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11824-26.10.2016/ /вх. №
000030-11600-21.10.2016/
На 21.10.2016 г. с вх. № 000030-11600, 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 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, 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 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 „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 –
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управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, 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.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11882-27.10.2016/
/вх. № 000030-11786-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11786, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
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 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, 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.
1.5."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-11890-27.10.2016/ /вх. №
000030-11744-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11744, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД,
гр. София, за подмяна на 54 /петдесет и четири/ броя игрални автомати и 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, 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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Цар Асен” № 61, ЕИК: 203805555, представлявано от Размиг Керопе
Чакърян, за подмяна на 54 /петдесет и четири/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” 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.
1.6."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12053-03.11.2016/ /вх. № 00003012012-02.11.2016/
На 02.11.2016 г. с вх. № 000030-12012, 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 намаление с 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и
задължителни образци за счетоводна отчетност в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 намаление с 1 /един/ брой игрална маса 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,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
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."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-12046-03.11.2016/ /вх. № 00003012021-02.11.2016/
На 02.11.2016 г. с вх. № 000030-12021, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя
игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к.
„Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула
Хасан, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино за обект с адрес:
с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” 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.
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12047-03.11.2016/ /вх. № 000030-1196831.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11968, 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 игрална маса 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, 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 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 „АКТИВБГ” 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 за подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса 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.

Стр. 31
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11750-25.10.2016/ /вх. № 000030-1130918.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11309, 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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 15.
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 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 и Георги Иванов Букорещлиев
– управители, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата 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.
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11751-25.10.2016/ /вх. №
000030-11310-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 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. 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 „ЕС ДЖИ
КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
„Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител,
за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Пещерско шосе” № 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.

Стр. 32
2.3."КОСМОС" ЕООД, гр. Свищов /изх. № 000030-11760-25.10.2016/ /вх. № 00003011314-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов, 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. Свищов, област
Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6.
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 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
„КОСМОС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Цар Освободител” № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна Георгиева Плетньова
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов, 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."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11761-25.10.2016/ /вх. № 00003011320-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Джебел,
област Кърджали, ул. „Йълдъръм“ № 27 А.
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 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 „МЕТАЛ 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, бул.
„Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров Атанасов – управител,
за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Джебел, област
Кърджали, ул. „Йълдъръм“ № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 33
2.5."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11754-25.10.2016/ /вх. №
000030-11355-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11355, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр.
Димитровград, за 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. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
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 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград,
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.
2.6."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-11762-25.10.2016/ /вх. №
000030-11367-19.10.2016/
На 19.10.2016 г. с вх. № 000030-11367, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр.
Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Славейков” пред бл. 64.
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 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
„ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница”,
бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК 812069204, представляван от Тома Стоянов Гънев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 34
Против - няма.
2.7."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11825-26.10.2016/ /вх. № 00003011389-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11389, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Север”, ул. „Победа” № 21.
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 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
БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев
- управител, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 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.
2.8."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11778-26.10.2016/ /вх. №
000030-11392-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11392, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
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 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 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. 35
2.9."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-11848-27.10.2016/ /вх. №
000030-11745-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11745, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 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.
2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-11763-25.10.2016/
/вх. № 000030-11398-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова Дончева
и Руди Христов Баков, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
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."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12043-03.11.2016/
/вх. № 000030-11991-01.11.2016/

Стр. 36
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11991, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
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."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11779-26.10.2016/ /вх. №
000030-11407-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11407, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, р-н „Младост”, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 КАЛЪР БЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано
от Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, р-н „Младост”, ул. „Търговска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.

Стр. 37
2.13."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11755-25.10.2016/ /вх. №
000030-11601-21.10.2016/
На 21.10.2016 г. с вх. № 000030-11601, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Васил Левски” № 29.
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 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 131004720, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
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."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11756-25.10.2016/ /вх. № 00003011613-24.10.2016/
На 24.10.2016 г. с вх. № 000030-11613, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27 А.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11826-26.10.2016/ /вх. № 00003011614-24.10.2016/

Стр. 38
На 24.10.2016 г. с вх. № 000030-11614, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11830-26.10.2016/ /вх.
№ 000030-11298-18.10.2016/
На 18.10.2016 г. с вх. № 000030-11298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”,
гр. Варна, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158,
Автогара.
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 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
„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, 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

Стр. 39
За - 4
Против - няма.
2.17."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11858-27.10.2016/ /вх. № 000030-1163724.10.2016/
На 24.10.2016 г. с вх. № 000030-11637, 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
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя 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, 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 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 „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
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 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.
2.18."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-11855-27.10.2016/ /вх. № 000030-1166225.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11662, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл.
Пловдив, ул. „Михаил Добромиров“ № 43 В.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на„ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с
4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Михаил
Добромиров“ № 43 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 40
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11856-27.10.2016/ /вх. №
000030-11653-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11653, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
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 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 от Борислав Душков Михайлов –
управител, и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 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.
2.20."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11857-27.10.2016/ /вх. №
000030-11655-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11655, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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, 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 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат 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.

Стр. 41
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11851-27.10.2016/ /вх. №
000030-11656-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № № 000030-11656, 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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.22."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11852-27.10.2016/ /вх. №
000030-11657-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11657, 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
„Цар Иван Александър” № 70.
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 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
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван
Александър” № 70.
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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.
2.23."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11853-27.10.2016/ /вх. №
000030-11677-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11677, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ 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. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11854-27.10.2016/ /вх. №
000030-11678-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11678, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, 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.
Карнобат, област Бургас, бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев -
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управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11875-27.10.2016/ /вх. №
000030-11652-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11652, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр.
София за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
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 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 „ЧЕРНО
И БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034, представлявано
от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 6
/шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски”
№ 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” 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.
2.26."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11878-27.10.2016/ /вх. № 00003011654-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11654, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя, увеличение с 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „СИЙ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители, за
подмяна на 2 /два/ броя, увеличение с 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 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.
2.27."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11887-27.10.2016/ /вх. №
000030-11823-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11823, 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 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. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
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 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 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
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.
2.28."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11985-01.11.2016/ /вх. № 00003011820-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
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.
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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 „ПЛАНЕТ
ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана Найденова
Димитрова – управител , за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11992-01.11.2016/ /вх. №
000030-11821-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11821, 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 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Мадрид“ № 4.
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 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 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 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.
2.30."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11993-01.11.2016/ /вх. №
000030-11822-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11822, 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 и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
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.
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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 „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 и увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов”
№ 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.
2.31."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1202402.11.2016/ /вх. № 000030-11399-20.10.2016/
На 20.10.2016 г. с вх. № 000030-11399, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със 7
/седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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 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
„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК:
123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к.
„Възрожденци”, бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”
ЕООД, гр. Раднево, 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.
2.32."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12003-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176725.10.2016/
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На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11767, 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
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир
Вазов” № 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. 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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.33."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12035-03.11.2016/ /вх. № 000030-1199001.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11990, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Възраждане,
ул. „Княз Борис I ” № 130.
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 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
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."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12007-02.11.2016/ /вх. № 00003011787-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11787, 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,
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за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 10, ет. 1.
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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
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
Против - няма.
2.35."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12009-02.11.2016/ /вх. №
000030-11789-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11789, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ 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. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
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 т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.
„Независимост” № 2, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.36."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12008-02.11.2016/ /вх. № 000030-1178826.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11788, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър”
№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
„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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Искър” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12006-02.11.2016/ /вх. №
000030-11819-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11819, 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 увеличение със 6 /шест/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
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 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
„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 увеличение със 6 /шест/ броя игрални автоматa в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
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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2.38."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12002-02.11.2016/ /вх. №
000030-11827-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Витоша” № 31-33.
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 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 „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от
Ангел Борисов Симеонов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12000-02.11.2016/ /вх. № 00003011846-27.10.2016/
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Христо Ботев” № 131.
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 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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
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."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12001-02.11.2016/ /вх. № 00003011847-27.10.2016/
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На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1А“, бл. 550, вх. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 550, вх. 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.
2.41."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12010-02.11.2016/ /вх. №
000030-11880-27.10.2016/
На 27.10.2016 г. с вх. № 000030-11880, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 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.
2.42."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-1201102.11.2016/ /вх. № 000030-11953-28.10.2016/
На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11953, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ”
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ЕООД, гр. Завет, 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. Кубрат, област Разград, ул. Цар Освободител № 22, ет. 1, м-н № 6.
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 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, област Разград, ул. Цар Освободител № 22, ет. 1, м-н № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр.
Завет, 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.
2.43."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12037-03.11.2016/ /вх. № 00003012023-02.11.2016/
На 02.11.2016 г. с вх. № 000030-12023, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Радомир, област Перник, ул.
„Кирил и Методий” № 12.
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 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 „ДЕЯН
2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул.
„Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел Стефанов
Зарков – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Радомир, област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.44."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12042-03.11.2016/ /вх. № 00003011956-31.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11956, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски”
№ 70, х-л „ЛАЙПЦИГ”.
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 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 „МАКАО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115515879, представлявано заедно и поотделно от Динко Георгиев Миленчев и Гаврил
Тодоров Четрафилов - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, х-л „ЛАЙПЦИГ”.
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."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12039-03.11.2016/
/вх. № 000030-11960-31.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11960, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Славянска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за намаление на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 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.
2.46."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12044-03.11.2016/
/вх. № 000030-11961-31.10.2016/
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На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11961 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 10.
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 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
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 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.
2.47."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12040-03.11.2016/ /вх. № 000030-1195528.10.2016/
На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11955, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 2, ЕИК
040454498, представлявано и управлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров–
управител и Галина Илиева Коджабашева–управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети
княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12038-03.11.2016/ /вх. №
000030-11974-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11974, 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 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 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. 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 „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 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, 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" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12041-03.11.2016/ /вх. №
000030-11975-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № № 000030-11975, 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 1 /един/, увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, хотел
„Флора”.
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 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 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати 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.
2.50."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-12059-03.11.2016/ /вх. №
000030-11989-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11989, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова
Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Симеон I“ № 71.
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 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 „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Симеон I“ № 71.
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."МИХНЕВИ-Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-12065-03.11.2016/ /вх. №
000030-11959-31.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
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 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
„МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
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.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186127.10.2016/ /вх. № 000030-11659-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11659, 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 5
/пет/ и увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, кв. Челопечене, ул. „Ангел Маджаров“ № 74;
2. гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“ № 10;
3. гр. Русе, бул. „Липник“ 121, ДМОЛ РУСЕ;
4. гр. Русе, ул. „Рига“ № 1, „Здравец 3“;
5. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 44.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Дивотино, обл. Перник, ул. „Първа“ № 82.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186327.10.2016/ /вх. № 000030-11661-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11661, 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/ броя на тото пунктовете.
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,
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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 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:
- с. Първомайци, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Караджа“ № 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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1205803.11.2016/ /вх. № 000030-11965-31.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11965, 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/ броя на тото пунктовете и промяна на административния адрес на 1 /един/ тото пункт.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Жиленци, обл. Благоевград, ул. „Димитър Каляшки“ № 6.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. София, ж. к. „Дружба 2“, бл. 282, секция Д,
магазин № 17.

НОВ АДРЕС
гр. София, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Стефан Малинов“ 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.
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3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11997-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176625.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11766, 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 с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
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 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.гр. София, общ. Столична, ж.к. „Младост 4“, ул. Филип Аврамов“ бл. 415А;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 29;
3.с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, ул. „Извън регулация“ № 12;
4.с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Девети септември“ № 31;
5.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вит“ № 6А;
6.с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. Георги Димитров“ № 21;
7.гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
8.гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
9.гр. София, общ. Столична, ж. к. „ Връбница-1“, бл. 525, вх. В;
10.гр. Тополовград, обл. Хасково, ул. „България“ № 48.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, общ. Столична, ул „А. П. Чехов“ № 54;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 35;
3.гр. Бургас, ул. „Константин Величков № 67;
4.гр. Пловдив, ул. „Лука Касъров“ № 16;
5.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12017-02.11.2016/ /вх. № 000030-1189428.10.2016/
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На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11894, 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
увеличение с 1 /един/ брой игрално оборудване за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС”
с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”,
„ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ , „ЗОДИАК“ и „5 от 11“.
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 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, за организиране на лото игра
„ЛОТО ШАНС” с ” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ ,
„ЗОДИАК“ и „5 от 11“, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой 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.
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12050-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198601.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11986, 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 с 5 /пет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
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 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.гр. Ботевград, обл. София, ул. „Цар Освободител“ № 20;
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2.гр. Плевен, ул. „Драгоман“ № 18;
3.с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, сграда № 300;
4.гр. Сливен, кв. „Сините камъни“, до бл. 10;
5.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Ломско шосе“ № 40 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Видин, ул „Найчо Цанов“ № 32;
2.с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3.гр. Варна, ул. „Опълченска“ № 27А;
4.гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Обходна“ № 131;
5.с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Дунав“ № 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.
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11999-02.11.2016/ /вх.
№ 000030-11818-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11818, 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 1 /един/ пункт и промяна на адресите на 4 /четири/ броя пункта.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следния пункт:
- гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 64.
II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
1.

гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 4

2.

гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, зона А-11, бл. 45, вх. Б,
магазин № 2-Б

НОВ АДРЕС
гр. София, ж. к. „Люлин 6 м. р.“ , бул. „П. Дертлиев“, източно
от кръстовище с ул. „Петър Горанов“, южно от бл. 628
гр. София, м. ж. к. „Дружба 2“, кв. 15, ул. „Димитър Пешев“,
индификатор 68134.1505.49.1
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3.
4.

гр. Русе, бул. „Липник“, спирка № 12 /АВКО/
гр. Пловдив, спирка № 47 на МГТ на бул. „Цар Борис
III Обединител“, тунела север, посока юг - север

гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 35
гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 27

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186027.10.2016/ /вх. № 000030-11658-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11658, 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 5 /пет/ и увеличение с 1 /един/
броя на тото пунктовете.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, кв. Челопечене, ул. „Ангел Маджаров“ № 74;
2. гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“ № 10;
3. гр. Русе, бул. „Липник“ 121, ДМОЛ РУСЕ;
4. гр. Русе, ул. „Рига“ № 1, „Здравец 3“;
5. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 44.
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 следния пункт:
- с. Дивотино, обл. Перник, ул. „Първа“ № 82.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1186227.10.2016/ /вх. № 000030-11660-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11660, 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/ броя на тото пунктовете.
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 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:
- с. Първомайци, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Караджа“ № 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1205703.11.2016/ /вх. № 000030-11964-31.10.2016/
На 31.10.2016 г. с вх. № 000030-11964, 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/ броя на тото пунктовете
и промяна на административния адрес на 1 /един/ тото пункт .
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 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:
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I. Да се разреши на да приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Жиленци, обл. Благоевград, ул. „Димитър Каляшки“ № 6.
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 следния пункт, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. София, ж. к. „Дружба 2“, бл. 282, секция Д,
магазин № 17.

НОВ АДРЕС
гр. София, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Стефан Малинов“ 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.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11995-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176425.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11764, 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 намеление с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
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 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.гр. София, общ. Столична, ж.к. „Младост 4“, ул. Филип Аврамов“ бл. 415А;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 29;
3.с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, ул. „Извън регулация“ № 12;
4.с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Девети септември“ № 31;
5.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вит“ № 6А;
6.с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. Георги Димитров“ № 21;
7.гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
8.гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
9.гр. София, общ. Столична, ж. к. „ Връбница-1“, бл. 525, вх. В;
10.гр. Тополовград, обл. Хасково, ул. „България“ № 48.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, общ. Столична, ул „А. П. Чехов“ № 54;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 35;
3.гр. Бургас, ул. „Константин Величков № 67;
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4.гр. Пловдив, ул. „Лука Касъров“ № 16;
5.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75.
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. № 000030-12055-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198801.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11988, 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 намеление с 5 /пет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
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 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.гр. Ботевград, обл. София, ул. „Цар Освободител“ № 20;
2.гр. Плевен, ул. „Драгоман“ № 18;
3.с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, сграда № 300;
4.гр. Сливен, кв. „Сините камъни“, до бл. 10;
5.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Ломско шосе“ № 40 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Видин, ул „Найчо Цанов“ № 32;
2.с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3.гр. Варна, ул. „Опълченска“ № 27А;
4.гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Обходна“ № 131;
5.с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Дунав“ № 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.
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11747-25.10.2016/ /вх. № 00003011597-21.10.2016/
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На 21.10.2016 г. с вх. № 000030-11597, 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 намаление с 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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. Пазарджик, ул. „Вит“ № 24;
2. гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 31 /предблоково застрояване
на бл. 91/;
3. гр. София, ж. к. „Връбница-1“ бл. 525.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ № 67А;
2. гр. София, общ. Изгрев, ул. „Антон П. Чехов“ № 54.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11998-02.11.2016/ /вх. № 00003011815-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11815, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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:
Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Мизия, обл. Враца, ул. „Александър Якимов“ № 43;
2. с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3. гр. София, общ. Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47;
4. гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис“ № 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.
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12060-03.11.2016/ /вх. № 00003012026-02.11.2016/
На 02.11.2016 г. с вх. № 000030-12026, 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 намеление с 4 /четири/ увеличение с 3 /три/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 60;
2. гр. Долни чифлик, обл. Варна, пл. „Димитър Стоичков“ № 2;
3. с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 57Д;
4. гр. София, общ. Студентска, ж. к. „Студентски град“, бл. 12А.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Ивайло“ № 6;
2. гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа“ № 12;
3. гр. Кърджали, бул. „България“ № 47.
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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. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11996-02.11.2016/ /вх. № 000030-1176525.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11765, 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 с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
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 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.гр. София, общ. Столична, ж.к. „Младост 4“, ул. Филип Аврамов“ бл. 415А;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 29;
3.с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, ул. „Извън регулация“ № 12;
4.с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Девети септември“ № 31;
5.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вит“ № 6А;
6.с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. Георги Димитров“ № 21;
7.гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
8.гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
9.гр. София, общ. Столична, ж. к. „ Връбница-1“, бл. 525, вх. В;
10.гр. Тополовград, обл. Хасково, ул. „България“ № 48.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, общ. Столична, ул „А. П. Чехов“ № 54;
2.гр. Монтана, ул. „Трети март“ № 35;
3.гр. Бургас, ул. „Константин Величков № 67;
4.гр. Пловдив, ул. „Лука Касъров“ № 16;
5.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75.
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.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12054-03.11.2016/ /вх. № 000030-1198701.11.2016/
На 01.110.2016 г. с вх. № 000030-11987, 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 с 5 /пет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
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 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.гр. Ботевград, обл. София, ул. „Цар Освободител“ № 20;
2.гр. Плевен, ул. „Драгоман“ № 18;
3.с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, сграда № 300;
4.гр. Сливен, кв. „Сините камъни“, до бл. 10;
5.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Ломско шосе“ № 40 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Видин, ул „Найчо Цанов“ № 32;
2.с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3.гр. Варна, ул. „Опълченска“ № 27А;
4.гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Обходна“ № 131;
5.с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Дунав“ № 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.
По раздел единадесети. 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:

Стр. 70
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1204903.11.2016/ /вх. № 000030-11973-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11973, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан
– изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-11759-25.10.2016/ /вх. №
000030-11274-17.10.2016/
На 17.10.2016 г. с вх. № 000030-11274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител”
№ 10.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище
и адрес на управление: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК:
826000780, представляван от Силвия Иванова Дакова - прокурист, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 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.

Стр. 71
2.2."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11870-27.10.2016/ /вх. №
000030-11648-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11648, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК:
203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги Митков Петков и Петър
Валентинов Рашков – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Грамадка” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11872-27.10.2016/ /вх. №
000030-11649-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11649, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска”
№ 1.
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 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 „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК:
203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги Митков Петков и Петър
Валентинов Рашков – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град,
ул. „Търговска” № 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. 72
2.4."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11874-27.10.2016/ /вх. №
000030-11650-25.10.2016/
На 25.10.2016 г. с вх. № 000030-11650, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Владая” № 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК:
203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги Митков Петков и Петър
Валентинов Рашков – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Владая” № 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.
2.5."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11885-27.10.2016/ /вх. № 000030-1181326.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11813, 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. „Александър Стамболийски”, пред бл. 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. 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. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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. № 000030-11884-27.10.2016/ /вх. № 000030-1181426.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11814, 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. „Овча купел“, ул. „Монтевидео” № 39.
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. 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. „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.
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12016-02.11.2016/ /вх. № 000030-1189328.10.2016/
На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11893, 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 Правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ , „ЗОДИАК“ и „5 от 11“ и утвърждаване
на 1 /един/ брой образец на талон за участие (квитанция за направен залог) в лото игра
„ЛОТО ШАНС”, нова разновидност „5 от 11“.
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, 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
„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 лото игра
„ЛОТО ШАНС” с 10 /десет/ броя разновидности, в т.ч. въвеждането на 1 /една/ нова
разновидност с наименование „5 от 11“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „5 от 11“.
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III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие (квитанция за
направен залог) в лото игра „ЛОТОШАНС” , нова разновидност „5 от 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.
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12051-03.11.2016/ /вх. №
000030-11976-01.11.2016/
На 01.11.2015 г. с вх. № 000030-11976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на
лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие
(квитанция за направен залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ
ДЖАКПОТ“.
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. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК:
204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на лото игра „ЛОТАРИО“.
II. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие (квитанция за направен
залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“.
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 (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12052-03.11.2016/ /вх. №
000030-11977-01.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11977, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн на лото
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ” /по Удостоверение за издаден лиценз №
000030-5951/30.05.2016 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК:
204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за
организиране на онлайн на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-11867 от 27.10.2016 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-11867/27.10.2016 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 подаденото от
„Ново Инвестмънт“ ЕООД заявление за утвърждаване на игрално оборудване.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-11868 от 27.10.2016 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-11868/27.10.2016 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 подаденото от
„ТОТАЛ ГЕЙМИНГ“ ЕООД заявление за утвърждаване на игрално оборудване.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включи за разглеждане искание вх. № 000030-1206704.11.2016 г. от "ПОЛО 11" ЕООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-12067-04.11.2016 г. от
"ПОЛО 11" ЕООД, гр. София.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12126-04.11.2016/, /вх. № 000030-1206704.11.2016/
На 04.11.2016 г. с вх. № 000030-12067, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

