РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-12900
Гр. София, 23.11.2016 г.
Днес, 23 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 Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 903-11.11.2016г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване модификации на игрално
оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12637-22.11.2016/ /вх. № 000030-1231509.11.2016/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12557-18.11.2016/ /вх. № 00003012314-09.11.2016/
1.2."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12673-22.11.2016/ /вх. №
000030-12499-17.11.2016/
Раздел пети. Разглеждане на искане за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз пред изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12588-21.11.2016/ /вх. № 000030-1236810.11.2016/
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."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-12411-11.11.2016/ /вх. № 00003011817-26.10.2016/
1.2."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12401-11.11.2016/ /вх. № 000030-1198101.11.2016/
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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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12393-11.11.2016/ /вх. №
000030-8886-26.08.2016/
1.2."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12573-18.11.2016/ /вх. № 00003012423-14.11.2016/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12625-22.11.2016/ /вх. №
000030-8265-27.07.2016/
1.2."АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-12631-22.11.2016/ /вх. №
000030-10369-29.09.2016/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12632-22.11.2016/ /вх. № 000030-1115012.10.2016/
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."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12668-22.11.2016/ /вх. №
000030-12420-11.11.2016/
1.2."ЛЪКИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-12666-22.11.2016/ /вх. № 000030-1189128.10.2016/
1.3."ОЛИМП-2002" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-12665-22.11.2016/ /вх. № 000030-1189228.10.2016/
Раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12652-22.11.2016/ /вх. № 000030-1252317.11.2016/
1.2."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12662-22.11.2016/ /вх. №
000030-12536-18.11.2016/
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12677-22.11.2016/ /вх. № 00003012581-21.11.2016/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12678-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-12583-21.11.2016/
1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12683-22.11.2016/ /вх. № 000030-1260021.11.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12407-11.11.2016/ /вх. № 00003012063-03.11.2016/
2.2."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12408-11.11.2016/ /вх. № 00003012064-03.11.2016/
2.3."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12404-11.11.2016/ /вх. № 000030-1206203.11.2016/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12392-11.11.2016/ /вх. №
000030-12066-04.11.2016/
2.5."Д. Т. - ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12421-11.11.2016/ /вх. № 00003012072-04.11.2016/
2.6."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12399-11.11.2016/ /вх. № 00003012203-07.11.2016/
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2.7."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012409-11.11.2016/ /вх. № 000030-12274-08.11.2016/
2.8."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012412-11.11.2016/ /вх. № 000030-12275-08.11.2016/
2.9."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012413-11.11.2016/ /вх. № 000030-12276-08.11.2016/
2.10."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012415-11.11.2016/ /вх. № 000030-12277-08.11.2016/
2.11."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012414-11.11.2016/ /вх. № 000030-12278-08.11.2016/
2.12."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012406-11.11.2016/ /вх. № 000030-12279-08.11.2016/
2.13."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-12410-11.11.2016/ /вх. № 000030-1228008.11.2016/
2.14."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12403-11.11.2016/ /вх. № 000030-1231009.11.2016/
2.15."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12405-11.11.2016/ /вх. № 000030-1231109.11.2016/
2.16."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12585-21.11.2016/ /вх. № 000030-1230909.11.2016/
2.17."РАШЕВ-85" ЕООД, гр. Попово /изх. № 000030-12586-21.11.2016/ /вх. № 000030-1232410.11.2016/
2.18."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12569-18.11.2016/ /вх. № 00003012378-11.11.2016/
2.19."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12570-18.11.2016/ /вх. № 00003012380-11.11.2016/
2.20."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12571-18.11.2016/ /вх. № 000030-1238111.11.2016/
2.21."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-12572-18.11.2016/ /вх. № 000030-1242214.11.2016/
2.22."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12567-18.11.2016/ /вх. № 00003012416-11.11.2016/
2.23."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12568-18.11.2016/ /вх. № 00003012418-11.11.2016/
2.24."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12562-18.11.2016/ /вх. №
000030-12417-11.11.2016/
2.25."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12564-18.11.2016/ /вх. №
000030-12419-11.11.2016/
2.26."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12560-18.11.2016/ /вх. № 000030-1244714.11.2016/
2.27."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12626-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251717.11.2016/
2.28."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12553-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12291-09.11.2016/
2.29."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12555-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12292-09.11.2016/
2.30."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12551-18.11.2016/ /вх. №
000030-12283-08.11.2016/
2.31."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12552-18.11.2016/ /вх. №
000030-12284-08.11.2016/
2.32."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12554-18.11.2016/ /вх. №
000030-12285-08.11.2016/
2.33."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12559-18.11.2016/ /вх. № 000030-1247315.11.2016/
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2.34."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12630-22.11.2016/ /вх. №
000030-12548-18.11.2016/
2.35."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12643-22.11.2016/ /вх. № 00003012549-18.11.2016/
2.36."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12627-22.11.2016/ /вх. № 00003012478-16.11.2016/
2.37."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12628-22.11.2016/ /вх. № 00003012488-16.11.2016/
2.38."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1263922.11.2016/ /вх. № 000030-12441-14.11.2016/
2.39."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12642-22.11.2016/ /вх. № 00003012506-17.11.2016/
2.40."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12646-22.11.2016/ /вх. № 00003012521-17.11.2016/
2.41."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12645-22.11.2016/ /вх. №
000030-12507-17.11.2016/
2.42."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-12636-22.11.2016/ /вх. № 00003012322-09.11.2016/
2.43."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12638-22.11.2016/ /вх. №
000030-12386-11.11.2016/
2.44."МИХАИЛ КОРАДОВ - КОСТАДИН КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 00003012640-22.11.2016/ /вх. № 000030-12460-15.11.2016/
2.45."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12647-22.11.2016/ /вх. № 00003012477-16.11.2016/
2.46."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12644-22.11.2016/ /вх. № 000030-1249617.11.2016/
2.47."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12654-22.11.2016/ /вх. №
000030-12474-16.11.2016/
2.48."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12675-22.11.2016/ /вх. №
000030-12493-16.11.2016/
2.49."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12667-22.11.2016/ /вх. №
000030-12515-17.11.2016/
2.50."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12651-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248616.11.2016/
2.51."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-12663-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248016.11.2016/
2.52."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12653-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248216.11.2016/
2.53."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12650-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248316.11.2016/
2.54."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12664-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248716.11.2016/
2.55."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12655-22.11.2016/ /вх. № 000030-1254718.11.2016/
2.56."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12635-22.11.2016/ /вх. № 00003012495-16.11.2016/
2.57."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12624-22.11.2016/ /вх. № 00003012516-17.11.2016/
2.58."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12669-22.11.2016/ /вх. № 00003012465-15.11.2016/
2.59."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12674-22.11.2016/ /вх. № 00003012466-15.11.2016/
2.60."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12670-22.11.2016/ /вх. № 00003012479-16.11.2016/
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2.61."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12671-22.11.2016/ /вх. № 00003012492-16.11.2016/
2.62."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12672-22.11.2016/ /вх. № 00003012481-16.11.2016/
2.63."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12623-22.11.2016/ /вх. № 000030-1249817.11.2016/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12629-22.11.2016/ /вх. №
000030-12490-16.11.2016/
4. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12681-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259221.11.2016/
5. За тото и лото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1239811.11.2016/ /вх. № 000030-12318-09.11.2016/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240211.11.2016/ /вх. № 000030-12320-09.11.2016/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1256318.11.2016/ /вх. № 000030-12464-15.11.2016/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12394-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223108.11.2016/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12682-22.11.2016/ /вх. № 000030-1258721.11.2016/
5.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12679-22.11.2016/ /вх. №
000030-12574-18.11.2016/
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1239711.11.2016/ /вх. № 000030-12317-09.11.2016/
6.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240011.11.2016/ /вх. № 000030-12319-09.11.2016/
6.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1256118.11.2016/ /вх. № 000030-12463-15.11.2016/
6.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12396-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223308.11.2016/
6.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12686-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259021.11.2016/
6.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12558-18.11.2016/ /вх. № 000030-1244314.11.2016/
7. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
7.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12395-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223208.11.2016/
7.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12685-22.11.2016/ /вх. № 000030-1258921.11.2016/
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:
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1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12556-18.11.2016/ /вх. № 00003012290-09.11.2016/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12656-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250117.11.2016/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12657-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250217.11.2016/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12661-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250317.11.2016/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12660-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250417.11.2016/
1.6."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12659-22.11.2016/ /вх. № 00003012500-17.11.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12566-18.11.2016/ /вх. № 000030-1237410.11.2016/
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12658-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251817.11.2016/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12648-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251917.11.2016/
2.4."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12565-18.11.2016/ /вх. № 00003012375-10.11.2016/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1264122.11.2016/ /вх. № 000030-12476-16.11.2016/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12684-22.11.2016/ /вх. № 000030-1260221.11.2016/
4. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12680-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259121.11.2016/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12687 от 22.11.2016 г.
2. 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. № 90311.11.2016г./
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.betive.com/
https://www.fastbet.com/
https://www.livelounge.com/
https://black-white-casino.com/
http://bixbet9.com/
https://diamond-777.com/
http://supertotobet4.com/
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http://www.betmod80.com/
http://www.betalltimes.com/
https://1xekga.space/
https://1xcumm.space/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 79 от 2015 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
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.betive.com/
2.https://www.fastbet.com/
3.https://www.livelounge.com/
4.https://black-white-casino.com/
5.http://bixbet9.com/
6.https://diamond-777.com/
7.http://supertotobet4.com/
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8.http://www.betmod80.com/
9.http://www.betalltimes.com/
10.https://1xekga.space/
11.https://1xcumm.space/

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 11 /единадесет/ 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
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване модификации на игрално
оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12575-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12448-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12448, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Green Collection

Тип

EGT
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Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

№ ИА-2618.1 от 10.11.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS8 – 120674
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.BURNING HOT;
4.5 DAZZLING HOT;
5.FLAMING HOT;
6.AMAZONS’BATTLE;
7.FRUITS KINGDOM;
8.ULTIMATE HOT;
9.MAJESTIC FOREST;
10.CARAMEL HOT;
11.DRAGON REBORN;
12.THE STORY OF ALEXANDER;
13.SHINING CROWN;
14.VERSAILLES GOLD;
15.DICE & ROLL;
16.EXTRA STARS;
17.RISE OF RA;
18.FROG STORY;
19.AGE OF TROY;
20.THE SECRETS OF LONDON;
21.SECRETS OF ALCHEMY;
22.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23.SPANISH PASSION;
24.THUMBELINA’S DREAM;
25.20 DIAMONDS;
26.ZODIAC WHEEL;
27.GAME OF LUCK;
28.LUCKY & WILD;
29.LIKE A DIAMOND;
30.EXTREMELY HOT;
31.IMPERIAL WARS;
32.CIRCUS BRILLIANT;
33.GENIUS OF LEONARDO;
34.RAINBOW QUEEN;
35.ALMIGHTY RAMSES II;
36.More LUCKY А DIAMOND;
37.OLIMPUS GLORY;
38.ROYAL SECRETS;
39.More DICE & ROLL;
40.LUCKY HOT;
41.HOT & CASH;
42.More LUCKY & WILD;
43.GOLD DUST;
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44.FOREST TALE;
45.LUCKY CATS;
46.THE EXPLORERS;
47.50 HORSES;
48.FUJIYAMA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12576-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12449-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12449, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Orange Collection

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2601.3 от 10.11.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-VS8 – 120674
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.BURNING HOT;
4.5 DAZZLING HOT;
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5.FLAMING HOT;
6.AMAZONS’BATTLE;
7.PENGUIN STYLE;
8.AGE OF TROY;
9.OCEAN RUSH;
10.SECRETS OF ALCHEMY;
11.SPANISH PASSION;
12.THUMBELINA’S DREAM;
13.SHINING CROWN;
14.VERSAILLES GOLD;
15.DICE & ROLL;
16.EXTRA STARS;
17.RISE OF RA;
18.FROG STORY;
19.ULTIMATE HOT;
20.FORTUNE SPELLS;
21.CARAMEL HOT;
22.DICE HIGH;
23.DRAGON REBORN;
24.WONDER TREE;
25.20 DIAMONDS;
26.ZODIAC WHEEL;
27.GAME OF LUCK;
28.LUCKY & WILD;
29.LIKE A DIAMOND;
30.EXTREMELY HOT;
31.EGYPT SKY;
32.CATS ROYAL;
33.THE WHITE WOLF;
34.ACTION MONEY;
35.BRAVE CAT;
36.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
37.OLIMPUS GLORY;
38.ROYAL SECRETS;
39.More DICE & ROLL;
40.LUCKY HOT;
41.HOT & CASH;
42.More LUCKY & WILD;
43.OIL COMPANY II;
44.HALLOWEEN;
45.WICHES’CHARM;
46.DRAGON REELS;
47.KANGAROO LAND;
48.VENEZIA D’ORO.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12577-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12450-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12450, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
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изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-4

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2547.3 от 10.11.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-VS13 – 116088
2016 г.
Видео слот:
1.ZODIAC WHEEL;
2.BURNING HOT P-Series;
3.DICE & ROLL;
4.RISE OF RA P-Series;
5.GAME OF LUCK;
6.20 SUPER HOT P-Series;
7.FOREST BAND;
8.IMPERIAL WARS;
9.HALLOWEEN;
10.CIRCUS BRILLIANT;
11.SWEET CHEESE;
12.40 SUPER HOT P-Series;
13.5 DAZZLING HOT P-Series;
14.LUCKY HOT P-Series;
15.FORTUNE SPELLS;
16.VERSAILLES GOLD P-Series;
17.MAJESTIC FOREST;
18.OCEAN RUSH P-Series;
19.THE EXPLORERS;
20.WITCHES' CHARM;
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21.BOOK OF MAGIC P-Series;
22.SECRETS OF ALCHEMY;
23.EGYPT SKY;
24.SUPREME HOT;
25.ULTIMATE HOT P-Series;
26.LUCKY CATS P-Series;
27.AMAZING AMAZONIA;
28.SHINING CROWN;
29.ROYAL SECRETS;
30.AGE OF TROY P-Series;
31.KANGAROO LAND;
32.RAINBOW QUEEN;
33.FLAMING HOT P-Series;
34.BLUE HEART P-Series;
35.VENEZIA D’ORO;
36.WALL STREET BOY;
37.EXTRA STARS P-Series;
38.EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер:
39.JACK OR BETTER;
40.JOKER POKER;
41.4 OF A KIND BONUS POKER;
42.4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Виртуален вариант на играта "КЕНО":
43.KENO UNIVERSE;
Игра на рулетка:
44.EUROPEAN ROULETTE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12578-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12451-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12451, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
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130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-5

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2549.2 от 08.11.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-VS13 – 116088
2016 г.
Видеослот 42 игри:
1.BURNING HOT P-Series;
2.DISE & ROLL;
3.GREAT EMPIRE;
4.WICHES’ CHARM;
5.LUCKY & WILD;
6.20 DIAMONDS;
7.LIKE A DIAMOND;
8.PENGUIN STYLE;
9.DARK QUEEN;
10.THE SECRETS OF LONDON;
11.AMAZONS’ BATTLE;
12.EGYPT SKY;
13.ZODIAC WHEEL;
14.THE WHITE WOLF P-Series;
15.RISE OF RA P-Series;
16.GOLD DUST;
17.HOT & CASH;
18.FROG STORY;
19.GAME OF LUCK;
20.SECRETS OF ALCHEMY;
21.GENIUS OF LEONARDO;
22.More LUKY & WILD;
23.More DISE & ROLL;
24.WALL STREET BOY;
25.5 DAZZLING HOT P-Series;
26.FORTUNE SPELLS;
27.VERSAILLES GOLD P-Series;
28.20 SUPER HOT P-Series;
29.IMPERIAL WARS;
30.CIRCUS BRILLIANT;
31.HALLOWEEN;
32.FOREST BAND;
33.RAINBOW QUEEN;
34.40 SUPER HOT P-Series;
35.BLUE HEART P-Series;
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36.SUPREME HOT;
37.SHINING CROWN;
38.MAJESTIC FOREST;
39.SWEET CHEESE;
40.FLAMING HOT P-Series;
41.OIL COMPANY II P-Series;
42.VENEZIA D’ORO;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
43.KENO UNIVERSE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12579-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12452-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12452, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-6

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2562.3 от 08.11.2016 г.

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

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS13 – 116088
2016 г.
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Вид на играта

Видеослот 45 игри:
1.5 DAZZLING HOT P-Series;
2.ZODIAC WHEEL;
3.GREAT EMPIRE;
4.RISE OF RA P-Series;
5.PENGUIN STYLE;
6.ROUTE OF MEXICO P-Series;
7.ALMIGHTY RAMSES II;
8.SPANISH PASSION;
9.AMAZONS’ BATTLE;
10.FLAMING HOT P-Series;
11.More LIKE A DIAMOND;
12.THUMBELINA’S DREAM;
13.BURNING HOT P-Series;
14.VERSAILLES GOLD P-Series;
15.DISE & ROLL;
16.20 SUPER HOT P-Series;
17.LIKE A DIAMOND;
18.LEGENDARY ROME;
19.DRAGON REBORN;
20.WONDERHEART;
21.DISE HIGH;
22.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23.BRAVE CAT;
24.THE STORY OF ALEXANDER;
25.MAJESTIC FOREST;
26.OCEAN RUSH P-Series;
27.FROG STORY;
28.HOT & CASH;
29.THE SECRETS OF LONDON;
30.WONDER TREE;
31.ACTION MONEY P -Series;
32.SUPER 20;
33.GAME OF LUCK;
34.GENIUS OF LEONARDO;
35.More DISE & ROLL;
36.EGYPT SKY;
37.EXTRA STARS P-Series;
38.ROYAL SECRETS;
39.FORTUNE SPELLS;
40.CIRCUS BRILLIANT;
41.IMPERIAL WARS;
42.20 DIAMONDS;
43.RAINBOW QUEEN;
44.CARAMEL HOT;
45.40 SUPER HOT P-Series.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-12580-21.11.2016 г./,/вх. №
000030-12453-14.11.2016 г./
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12453, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
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чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premier Fruits

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2598.1 от 07.11.2016 г.

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

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS12 – 116101
2016 г.
Видео слот:
1.10 BURNING HEART;
2.100 BURNING HOT;
3.100 SUPER HOT;
4.20 BURNING HOT;
5.20 DAZZLING HOT;
6.20 HOT BLAST;
7.20 JOKER REELS;
8.20 SUPER HOT;
9.27 WINS;
10.30 SPICY FRUITS;
11.40 BURNING HOT;
12.HOT & CASH;
13.40 LUCKY KING;
14.40 MEGA CLOVER;
15.40 SUPER HOT;
16.40 ULTRA RESPIN;
17.5 BURNING HEART;
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18.5 DAZZLING HOT;
19.5 GREAT STAR;
20.5 JUGGLE FRUITS;
21.81 WINS;
22.BURNING HOT;
23.CARAMEL HOT;
24.DICE & ROLL;
25.DICE HIGH;
26.EXTRA STARS;
27.EXTREMELY HOT;
28.FLAMING HOT;
29.GREAT 27;
30.HOT & CASH;
31.LUCKY & WILD;
32.LUCKY HOT;
33.more DICE & ROLL;
34.more LUCKY & WILD;
35.SHINING CROWN;
36.SUPER 20;
37.SUPREME HOT;
38.ULTIMATE HOT.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„И-КАРД” ООД /изх. № 000030-12633-22.11.2016 г./,/вх. № 000030-12489-16.11.2016 г./
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12489, е подадено писмено заявление от „И-КАРД”
ООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн
залагания 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 „И-КАРД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14, ЕИК:
130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, игрален софтуер на
комуникационно оборудване „Игрален Казино Сървър“, тип 01, за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

Игрален Казино Сървър

Тип, версия

01

ОБОРУДВАНЕ

ЗА
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

КС-031 от 09.11.2016 г.
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване
2016
2016 г.
00109 – Игри с игрални автомати:
1.Dracula V.1.0.1;
2.Dracula Touch V.1.0.1;
3.Mythic Maiden V.1.0.1;
4.Elements: The Awakening V.1.0.1;
5.Drive: Multiplier Mayhem V.1.0.1;
6.Drive: Multiplier Mayhem Touch V.1.0.1;
7.Fruit Shop V.1.0.1;
8.Fruit Shop Touch V.1.0.1;
9.Flowers V.1.0.1;
10.Flowers Touch V.1.0.1;
11.Twin Spin V.2.0.0;
12.Twin Spin Touch V.2.0.0;
13.European Roulette V.1.1.1;
14.Roulette Touch V.1.0.0;
15.Football: Champions Cup V.1.0.3;
16.Football: Champions Cup Touch V.1.0.3;
17.Glow Touch V.1.0.0;
18.Neon Staxx V.1.0.0;
19.Neon Staxx Touch V.1.0.0;
20.Pyramid: Quest for Immortality V.1.0.0;
21.Pyramid: Quest for Immortality Touch
V.1.0.0;
22.Hook’s Heroes V.1.0.0;
23.Hook’s Heroes Touch V.1.0.0;
24.Jimi Hendrix Online Slot V.1.0.3;
25.Jimi Hendrix Online Slot Touch V.1.0.3;
26.Dazzle Me V.1.0.2;
27.Dazzle Me Touch V.1.0.2;
28.Theme Park: Tickets of Fortune V.1.0.0;
29.Theme Park: Tickets of Fortune Touch
V.1.0.0;
30.Египетско съкровище V.1.0 .
Игралният софтуер е предназнаен за
предоставяне на достъп до осъществяване на
хазартни
игри
през
централната
компютърна система на организатор на
хазартни игри, организирани онлайн.
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8.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-12634-22.11.2016 г./,/вх. №
000030-12537-18.11.2016 г./
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12537, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕXНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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:
Утвърдена представената 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 модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG-138-03, Gamopolis Arch
ИА-2572.1 от 17.11.2016 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

151201-001
2015 г.
Видео слот:
1.20 Star Party;
2.40 Treasures;
3.Brilliants Hot;
4.Chilli Bomb;
5.Chilli Fruits;
6.Coffee Magic;
7.Color Dragons;
8.Duck of Luck;
9.Fluftails;
10.Fortune Pyramid;
11.HOT 7s x2;
12.Lucky Clover;
13.Misty Forest;
14.Pot O’Luck;
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15.Pyramid of Gold;
16.Red Bird and Golden Dragon;
17.Scarab Stone;
18.Silver Creek Giant;
19.The Golden Mask;
20.Wizard Blizzards;
21.Mystic Moon;
22.Dancing Dragons;
23.3 Towers;
24.Cash Robot;
25.Mighty Rex;
26.Wild Clover;
27.13 Black Cats;
28.Monkey Sevens;
29.Bavarian Forest;
30.Alaska Wild;
31.Brilliants on Fire;
32.Dancing Bananas;
33.Mysterious Drakkar;
34.Hit the Hot;
35.Magic Crown;
36.Duck Spell;
37.Ring of Power;
38.The Mermaid Song;
39.Cara Mia Carmen;
40.X-win.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12637-22.11.2016/ /вх. № 000030-1231509.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12315, 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 „БАРГЕЙМ” 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:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър 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, по
реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12557-18.11.2016/ /вх. № 00003012314-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12314, 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 „МОНТЕСИТО-М” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на „МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692,
представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител, за промени в управлението на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МОНТЕСИТО-М”
ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12673-22.11.2016/ /вх. №
000030-12499-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12499, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ МР – ФЕДОР
ПАВЛОВ”, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 ЕТ „ФАРТ
МР – ФЕДОР ПАВЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красна
поляна“, ж.к. „Красна поляна”, втора част, бл. 225, вх. А, eт. 13, ап. 60, ЕИК: 110019473,
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представляван от Федор Милев Павлов /физическо лице-търговец/, за промени в
седалището и адреса на управление 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.
По раздел пети. Разглеждане на искане за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12588-21.11.2016/ /вх. № 000030-1236810.11.2016/
На 10.11.2016 г. с вх. № 000030-12368, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Долни чифлик, област Варна, квартал 132, парцел Автоспирка, преди изтичане на срока
му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11349
от 23.11.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик,
област Варна, квартал 132, парцел Автоспирка, издадено на „КОТА-59” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151,
представлявано от Янко Петков Стоянов - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-12411-11.11.2016/ /вх. №
000030-11817-26.10.2016/
На 26.10.2016 г. с вх. № 000030-11817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр.
Перник, за 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.
Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 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.

Стр. 24
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл.
65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
„Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38, с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомати 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.
1.2."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12401-11.11.2016/ /вх. № 000030-1198101.11.2016/
На 01.11.2016 г. с вх. № 000030-11981, съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, 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. Сливен, бул.
„Цар Симеон” № 25А.
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
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А, с 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12393-11.11.2016/ /вх. №
000030-8886-26.08.2016/
На 26.08.2016 г. с вх. № 000030-8886, 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.
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Самоков, 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.
Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 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. 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 10 /десет/ години 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11, с 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12573-18.11.2016/ /вх. №
000030-12423-14.11.2016/
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129. 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 ЕТ
„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129, „Бевърли”, с 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 26
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12625-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-8265-27.07.2016/
На 27.07.2016 г. с вх. № 000030-8265, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги Димитров“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК:
040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги Димитров“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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."АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-12631-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-10369-29.09.2016/
На 29.09.2016 г. с вх. № 000030-10369, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България” № 122.
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 „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба”, бл. 77, вх. Г, ет. 1, ап. 70,

Стр. 27
ЕИК: 131558673, представлявано заедно и поотделно от Пламен Петров Петков и Петър
Георгиев Лашов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България”
№ 122.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” 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 за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12632-22.11.2016/ /вх. № 00003011150-12.10.2016/
На 12.10.2016 г. с вх. № 000030-11150, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 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 „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
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 28
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."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12668-22.11.2016/ /вх. №
000030-12420-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12420, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59.
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 „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК:
115514720, представлявано от Николай Евтимов Евтимов - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати 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."ЛЪКИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-12666-22.11.2016/ /вх. № 00003011891-28.10.2016/
На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11891, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 29
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628, представлявано
от Миглена Петкова Дишова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Никола
Войводов” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, 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.
1.3."ОЛИМП-2002" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-12665-22.11.2016/ /вх. № 00003011892-28.10.2016/
На 28.10.2016 г. с вх. № 000030-11892, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Гео Милев” № 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. 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 „ОЛИМП - 2002” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940, представлявано
от Илия Иванов Тодоров – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Гео
Милев” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца, 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;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12652-22.11.2016/ /вх. № 000030-1252317.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12523, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12662-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-12536-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12536, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л
„Интернационал”.
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."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12677-22.11.2016/ /вх. № 00003012581-21.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12678-22.11.2016/
/вх. № 000030-12583-21.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12583, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
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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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 2
/два/ 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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12683-22.11.2016/ /вх. № 000030-1260021.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12600, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хл „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.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12407-11.11.2016/ /вх. №
000030-12063-03.11.2016/
На 03.11.2016 г. с вх. № 000030-12063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко
Войвода” № 19.
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."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12408-11.11.2016/ /вх. №
000030-12064-03.11.2016/
На 03.11.2016 г. с вх. № 000030-12064, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 34
Против - няма.
2.3."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12404-11.11.2016/ /вх. № 00003012062-03.11.2016/
На 03.11.2016 г. с вх. № 000030-12062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КИРИШ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” №
63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България” № 86.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12392-11.11.2016/ /вх. №
000030-12066-04.11.2016/
На 04.11.2016 г. с вх. № 000030-12066, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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.

Стр. 35
2.5."Д. Т. - ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12421-11.11.2016/ /вх. № 00003012072-04.11.2016/
На 04.11.2016 г. с вх. № 000030-12072, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д.Т.-ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Банско, обл. Благоевград, ул. „Найден Геров” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Д.Т.ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен“, ул.
„Люлякова“ № 3, ет. 3, ап. 10, ЕИК: 203611436, представлявано от Янка Георгиева Алексиева
– управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Банско, обл. Благоевград, ул. „Найден Геров” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д.Т.-ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12399-11.11.2016/ /вх. № 00003012203-07.11.2016/
На 07.11.2016 г. с вх. № 000030-12203, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Кирково, община
Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Кирково, община
Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 36
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012409-11.11.2016/ /вх. № 000030-12274-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул.
„Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат,
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012412-11.11.2016/ /вх. № 000030-12275-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12275, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул.
„Лиляна Димитрова” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат,
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Лиляна Димитрова” № 3.

Стр. 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012413-11.11.2016/ /вх. № 000030-12276-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12276, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати, подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 1,
ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати,
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори
януари” № 1, ет. -1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-12415-11.11.2016/ /вх. № 000030-12277-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12277, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”.

Стр. 38
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-12414-11.11.2016/ /вх. № 000030-12278-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати, подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул.
„Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати,
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-12406-11.11.2016/ /вх. № 000030-12279-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул.
„Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат,
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подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 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.
2.13."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-12410-11.11.2016/ /вх. № 00003012280-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, 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. Чирпан, област
Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул.
„Георги Димитров” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, 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.
2.14."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12403-11.11.2016/ /вх. № 00003012310-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № № 000030-12310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ и МД” ООД, гр. Първомай,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АБ и МД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
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Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
област Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12405-11.11.2016/ /вх. № 00003012311-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № № 000030-12311, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ и МД” ООД, гр. Първомай,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АБ и МД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12585-21.11.2016/ /вх. № 000030-1230909.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."РАШЕВ-85" ЕООД, гр. Попово /изх. № 000030-12586-21.11.2016/ /вх. № 00003012324-10.11.2016/
На 10.11.2016 г. с вх. № 000030-12324, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАШЕВ-85” ЕООД, гр. Попово, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Опака, област
Търговище, ул. „България” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАШЕВ-85” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище, ул.
„Бачо Киро” № 10, ЕИК: 200650345, представлявано от Юлия Христова Рашева – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Опака, област
Търговище, ул. „България” № 85.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАШЕВ-85” ЕООД, гр. Попово, 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.
2.18."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12569-18.11.2016/ /вх. № 00003012378-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12378, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД, гр.
София, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖИ
3 СИСТЕМ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Димитър Хаджикоцев“ № 98, ет. Партер, Ателие 1, ЕИК: 203789414, представлявано от
Георги Георгиев Георгиев-управител, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ 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.
2.19."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12570-18.11.2016/ /вх. №
000030-12380-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12380, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКОБЕЛЛА 10” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Любен
Каравелов” № 85, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Джулия Юлиянова
Саръмова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12571-18.11.2016/ /вх. № 000030-1238111.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12381, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни Дъбник,
обл. Плевен, ул. „Христо Янчев“ № 59 А.

Стр. 43
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 2
/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул.
„Христо Янчев“ № 59 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-12572-18.11.2016/ /вх. № 00003012422-14.11.2016/
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, Сити център „Корал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ж.к. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, Сити център „Корал”.
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."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12567-18.11.2016/ /вх. №
000030-12416-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12416, 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.

Стр. 44
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, за подмяна на 1 /един/ брой и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в 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.
2.23."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12568-18.11.2016/ /вх. №
000030-12418-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12418, 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, за подмяна на 1 /един/ брой и
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл.
Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12562-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12417-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско,
обл. Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.

Стр. 45
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.
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."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12564-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12419-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог,
обл. Благоевград, ул. „Бяла река“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12560-18.11.2016/ /вх. № 000030-1244714.11.2016/
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12447, 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. „Марица”
№ 15.

Стр. 46
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. „Марица” № 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.
2.27."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12626-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251717.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12517, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, кс „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1255318.11.2016/ /вх. № 000030-12291-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № № 000030-12291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
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МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
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.
2.29."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1255518.11.2016/ /вх. № 000030-12292-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12292, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев бряг - изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12551-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12283-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12283, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
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АД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до 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.
2.31."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12552-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12284-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12284, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12554-18.11.2016/ /вх.
№ 000030-12285-08.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12285, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12559-18.11.2016/ /вх. № 00003012473-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № 000030-12473, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги
Кирков” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОРТУНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №
22, ЕИК: 102603795, представлявано от Василена Николова Янчева – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
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."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12630-22.11.2016/ /вх. №
000030-12548-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12548, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 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.
2.35."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12643-22.11.2016/ /вх. №
000030-12549-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12549, 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 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.
Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12627-22.11.2016/ /вх. №
000030-12478-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12478, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
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."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12628-22.11.2016/ /вх. №
000030-12488-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 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.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” 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.
2.38."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 00003012639-22.11.2016/ /вх. № 000030-12441-14.11.2016/
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12441, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
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и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12642-22.11.2016/ /вх. №
000030-12506-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12506, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.40."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12646-22.11.2016/ /вх. №
000030-12521-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12521, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 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. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
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.
2.41."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12645-22.11.2016/
/вх. № 000030-12507-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12507, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”,
гр. Пазарджик, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 5 /пет/ броя
игрални места от съществуващо електронно бинго и 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/
броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „НЕВИ
– НАЙДЕН ШОПОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Александър
Батемберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров Шопов – /физическо
лице – търговец/, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 5 /пет/ броя
игрални места от съществуващо електронно бинго и 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/
броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 4.
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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.
2.42."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-12636-22.11.2016/ /вх. № 00003012322-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр.
Раковски, 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.
Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров Айлов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12638-22.11.2016/ /вх. №
000030-12386-11.11.2016/
На 11.11.2016 г. с вх. № 000030-12386, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2А.
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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.
2.44."МИХАИЛ КОРАДОВ - КОСТАДИН КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 00003012640-22.11.2016/ /вх. № 000030-12460-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № 000030-12460, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ КОСТАДИН КОРАДОВ“, гр. Пловдив, 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. Казанлък,
област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„МИХАИЛ КОРАДОВ - КОСТАДИН КОРАДОВ“ със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, бул. „Шипка” № 1, ЕИК: 204261206, представляван
от Костадин Михайлов Корадов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ - КОСТАДИН
КОРАДОВ“, гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12647-22.11.2016/ /вх. № 00003012477-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12477, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, София,
за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 56
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“
№ 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12644-22.11.2016/ /вх. № 00003012496-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12496, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 4 /четири/ броя игрални автомата 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.
2.47."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12654-22.11.2016/ /вх. №
000030-12474-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12474, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.
С. Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да 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 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12675-22.11.2016/
/вх. № 000030-12493-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12493, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12667-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-12515-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12515, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
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„Златен рог” № 22, ет. 10, ап. офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина
Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12651-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248616.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12486, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-12663-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248016.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
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управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12653-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248216.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12482, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12650-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248316.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
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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.
2.54."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12664-22.11.2016/ /вх. № 000030-1248716.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12487, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12655-22.11.2016/ /вх. № 00003012547-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12547, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
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. Пловдив, ул.
„Шести септември” № 150.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
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Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 150.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12635-22.11.2016/ /вх. №
000030-12495-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12495, 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 3 /три/ игрални автомата, увеличение с 1 /един/ игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 3 /три/ игрални автомата
и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
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.
2.57."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12624-22.11.2016/ /вх. № 00003012516-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
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.
2.58."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12669-22.11.2016/ /вх. №
000030-12465-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № № 000030-12465, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение със 6 /шест/ броя игрални
автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение със 6 /шест/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, ул. „Стражите” № 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.
2.59."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12674-22.11.2016/ /вх. №
000030-12466-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № 000030-12466, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12670-22.11.2016/ /вх. №
000030-12479-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № № 000030-12479, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Константин Величков“ № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
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 подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 57.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12671-22.11.2016/ /вх. №
000030-12492-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № № 000030-12492, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340”
№ 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12672-22.11.2016/ /вх. № 00003012481-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № № 000030-12481, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа
Димитрова Момчилова – Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ” 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.
2.63."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12623-22.11.2016/ /вх. № 000030-1249817.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12498, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-М”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван
Странски”, до бл. 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12629-22.11.2016/ /вх. №
000030-12490-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12490, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.7777.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12681-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259221.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12592, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
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увеличение с 1 /един/ брой игрално оборудване за организиране онлайн 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 онлайн 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.
5. За тото и лото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1239811.11.2016/ /вх. № 000030-12318-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12318, 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 3
/три/, увеличение с 3 /три/ и промяна административния адрес на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 22;
2. гр. Пловдив, ул. „Кедър“ № 1;
3. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Соволяно, обл. Благоевград, ул. „Любен Каравелов“ № 2;
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2. гр. Кюстендил, ул. „Тодор Ангелов Божаната“ № 6;
3. гр. Видин, ул. „Антон Страшимиров“, пред РВМС.
III. 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. Панагюрище, обл. Пазарджик,
Освободител“.

НОВ АДРЕС
ул.

„Цар

гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Хаджи Димитър“.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240211.11.2016/ /вх. № 000030-12320-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, ж. к. „Белите брези“, ул. „Ларин“ № 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.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1256318.11.2016/ /вх. № 000030-12464-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № 000030-12464, 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 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Враца, ул. „Иванчо Цветков“ № 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.
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12394-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223108.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12231, 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“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“ , изразяваща се в намаление с 4 /четири/ и
увеличение с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 60;
2. гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 31;
3. гр. Благоевград, пл. „Димитър Стоичков“ № 2;
4. гр. Пирдоп, обл. София, ул. „Средна гора“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Червена вода, обл. Русе, ул „Г. С. Раковски“ № 79;
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2. гр. Кърджали, бул. „България“ между хотел „България“ и бл. № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12682-22.11.2016/ /вх. № 000030-1258721.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12587, 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“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“ , изразяваща се в увеличение с 6 /шест/ и промяна на
административния адрес на 1 /един/ букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бургас, ж. к. „Зорница“ в подлеза на „Янко Андонов“, обект № 2“а“;
2. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
3. гр. Кърджали, бул. „България“ № 47;
4. гр. София, кв. „Суходол“, ул. „Траян Танев“ № 22;
5. с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вела Пеева“ № 2;
6. с. Бял извор, обл. Кърджали, УПИ № 3 от кв. 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД промяна на административния адрес на следния
пункт:
СТАР АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик УПИ III, кв. 431

НОВ АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик

ул. „Никола Бандаков“ № 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.
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5.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12679-22.11.2016/ /вх.
№ 000030-12574-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12574, 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 4 /четири/ пункта и промяна на адресите на 13 /тринадесет/ броя
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Добрич, ж.к. „Иглика“, УПИ IX, кв. 1508, идентификатор 72624.612.254;
2. гр. Силистра, ул. „Драгоман“ № 13;
3. гр. Русе, ж. к. „Родина IV“, бул. „България“ 3-5;
4. гр. Разград, парцел II, кв. 176.
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. Петрич, ул. „Славянска“ № 9

2.
3.
4.

гр. Петрич, ул. „Битоля“ № 16
гр. София, с. Бусманци, ул. „Просвета“ № 2

5.

гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Сливница“
№ 25
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 71
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 20
с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благаовград,
ул. „Махала долна“ № 1
гр. Плевен, ул. „Трети март“ № 35
гр. Перник, кв. „ЦГЧ“, ул. „Радомир“ № 5
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 32
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 69

гр. София, ж. к. „Люлин-7“, бл. 712, вх. А

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 31

НОВ АДРЕС
гр. Благоевград, местност „Под Грамада“ – III, 13-С,
парцел № 21
с. Драгичево, обл. Перник, поземлен имот 012003
гр. София , ул. „Околовръстен пътн“ № 214
гр. Пловдив, спирка № 169, бул. „Васил Априлов“,
срещу ВМИ, посока юг-север
с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, УПИ
V-125-ТУ, кв. 19
гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов“ № 14
гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 2А
с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив, УПИ XII-311,
кв. 21
гр. Павликени, обл. Велико Търново, бул. „Руски“ № 39
гр. Велико Търново, УПИ VI-6302, кв. 607
гр. Варна, ул. „Девня“ № 4
гр. Варна, УПИ 1023, в кв.24, Западна промишлена зона
гр. Варна, ж.к. „Младост“, УПИ I-1018, кв. 62, 16-ти
микрорайон-север

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.
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1239711.11.2016/ /вх. № 000030-12317-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 3 /три/, намаление с 3 /три/ тото
пункта и промяна административния адрес на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 22;
2. гр. Пловдив, ул. „Кедър“ № 1;
3. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Соволяно, обл. Благоевград, ул. „Любен Каравелов“ № 2;
2. гр. Кюстендил, ул. „Тодор Ангелов Божаната“ № 6;
3. гр. Видин, ул. „Антон Страшимиров“, пред РВМС.
III. 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. Панагюрище, обл. Пазарджик,
Освободител“.

НОВ АДРЕС
ул.

„Цар

гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Хаджи Димитър“.

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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6.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240011.11.2016/ /вх. № 000030-12319-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, ж. к. „Белите брези“, ул. „Лерин“ № 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.
6.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1256118.11.2016/ /вх. № 000030-12463-15.11.2016/
На 15.11.2016 г. с вх. № 000030-12463, 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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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Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Враца, ул. „Иванчо Цветков“ № 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.
6.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12396-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223308.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12233, 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 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 60;
2. гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 31;
3. гр. Благоевград, пл. „Димитър Стоичков“ № 2;
4. гр. Пирдоп, обл. София, ул. „Средна гора“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Червена вода, обл. Русе, ул „Г. С. Раковски“ № 79;
2. гр. Кърджали, бул. „България“ между хотел „България“ и бл. № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12686-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259021.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12590, 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
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промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“,
изразяваща се в увеличение с 6 /шест/ броя и промяна административния адрес на 1 /един/
букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бургас, ж. к. „Зорница“ в подлеза на „Янко Андонов“, обект № 2“а“;
2. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
3. гр. Кърджали, бул. „България“ № 47;
4. гр. София, кв. „Суходол“, ул. „Траян Танев“ № 22;
5. с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вела Пеева“ № 2;
6. с. Бял извор, обл. Кърджали, УПИ № 3 от кв. 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД промяна на административния адрес на следния
пункт:
СТАР АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик

УПИ III, кв. 431

НОВ АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик

ул. „Никола Бандаков“ № 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.
6.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12558-18.11.2016/ /вх. № 00003012443-14.11.2016/
На 14.11.2016 г. с вх. № 000030-12443, 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 2 /два/ и увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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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:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Ивайло“ № 6;
2. гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ № 2а;
2. гр. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, ет. 1;
3. с. Рабово, общ. Стамболово, обл. Хасково;
4. гр. София, общ. Витоша, ул. „Ралевица“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
7.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12395-11.11.2016/ /вх. № 000030-1223208.11.2016/
На 08.11.2016 г. с вх. № 000030-12232, 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 4 четири/ и увеличение с 2 /два/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 60;
2. гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 31;
3. гр. Благоевград, пл. „Димитър Стоичков“ № 2;
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4. гр. Пирдоп, обл. София, ул. „Средна гора“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Червена вода, обл. Русе, ул „Г. С. Раковски“ № 79;
2. гр. Кърджали, бул. „България“ между хотел „България“ и бл. № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12685-22.11.2016/ /вх. № 000030-1258921.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12589, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в увеличение с 6 /шест/ броя и промяна на
административния адрес на 1 /един/ на букмейкърски пункте.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бургас, ж. к. „Зорница“ в подлеза на „Янко Андонов“, обект № 2“а“;
2. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
3. гр. Кърджали, бул. „България“ № 47;
4. гр. София, кв. „Суходол“, ул. „Траян Танев“ № 22;
5. с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Вела Пеева“ № 2;
6. с. Бял извор, обл. Кърджали, УПИ № 3 от кв. 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД промяна на административния адрес на следния
пункт:
СТАР АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик

УПИ III, кв. 431

НОВ АДРЕС
гр. Велинград, обл. Пазарджик

ул. „Никола Бандаков“ № 47

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
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:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12556-18.11.2016/ /вх. № 00003012290-09.11.2016/
На 09.11.2016 г. с вх. № 000030-12290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, рн „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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. № 000030-12656-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250117.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12501, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44,
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12657-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250217.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12502, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул.
„Кн. Клементина” № 4, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4,
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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12661-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250317.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12503, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12660-22.11.2016/ /вх. № 000030-1250417.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12504, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 „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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12659-22.11.2016/ /вх. №
000030-12500-17.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12500, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо
Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Правила за организацията на
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работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12566-18.11.2016/ /вх. № 000030-1237410.11.2016/
На 10.11.2016 г. с вх. № 000030-12374 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. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12658-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251817.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12518, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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

Стр. 81
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12648-22.11.2016/ /вх. № 000030-1251917.11.2016/
На 17.11.2016 г. с вх. № 000030-12519 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, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
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, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12565-18.11.2016/ /вх. № 00003012375-10.11.2016/
На 10.11.2016 г. с вх. № 000030-12375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр.
София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1264122.11.2016/ /вх. № 000030-12476-16.11.2016/
На 16.11.2016 г. с вх. № 000030-12476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова
разновидност „Каре АСА” - първи тираж, с общ брой 40 000 000 бр. и номинална стойност –
3 лв.
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 промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на нова разновидност с
наименование „Каре АСА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „Каре АСА” - първи тираж, с общ
брой 40 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12684-22.11.2016/ /вх. № 000030-1260221.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12602, 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 моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „ПАСИАНС: 5 печалби x 200
000 лева, 10 печалби по 50 000 лева, печалби за над 34 милиона лева“, с общ брой 30 000 000
бр. и номинална стойност-2 лв.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ с 35 /тридесет и пет/ броя разновидности, в т.ч.
въвеждането на 1 /една/ нова разновидност с наименование: „ПАСИАНС: 5 печалби x 200 000
лева, 10 печалби по 50 000 лева, печалби за над 34 милиона лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „ПАСИАНС: 5 печалби x 200 000 лева, 10
печалби по 50 000 лева, печалби за над 34 милиона лева“, с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност-2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12680-22.11.2016/ /вх. № 000030-1259121.11.2016/
На 21.11.2016 г. с вх. № 000030-12591, 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 онлайн 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос –
управители, Правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „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
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Против - няма.
По раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12687 от 22.11.2016 г.
Предвид изложените обстоятелства, в Докладна записка изх. № 000030-12687/
22.11.2016 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага произнасянето по Докладна записка изх. № 000030-12687/22.11.2016 г. на
председателя на ДКХ.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

