РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1159
Гр. София, 27.01.2017 г.
Днес, 27 януари 2017 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. № 102-26.01.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявлениe за утвърждаване на тип на игрално оборудване,
който може да се експлоатира в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1003-26.01.2017/ /вх. №
000030-14063-20.12.2016/
Раздел четвърти. 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. № 000030-1014-26.01.2017/ /вх. № 0000309334-02.09.2016/
1.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1013-26.01.2017/ /вх. № 0000309335-02.09.2016/
Раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1069-26.01.2017/ /вх. № 000030-100226.01.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1004-26.01.2017/ /вх. № 000030377-18.01.2017/
2.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1005-26.01.2017/ /вх. № 000030378-18.01.2017/
2.3."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1006-26.01.2017/ /вх. № 000030379-18.01.2017/
2.4."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1008-26.01.2017/ /вх. № 000030-37418.01.2017/
2.5."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1009-26.01.2017/ /вх. № 000030-37518.01.2017/
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2.6."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1011-26.01.2017/ /вх. № 000030-54323.01.2017/
2.7."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-1012-26.01.2017/ /вх. № 000030-57023.01.2017/
2.8."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1007-26.01.2017/ /вх. № 000030-57623.01.2017/
2.9."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1017-26.01.2017/ /вх. № 000030-86724.01.2017/
2.10."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1016-26.01.2017/ /вх. № 000030-86824.01.2017/
2.11."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1018-26.01.2017/ /вх. № 000030-87024.01.2017/
2.12."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1015-26.01.2017/ /вх. № 000030-87524.01.2017/
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1071-26.01.2017/ /вх. № 000030943-25.01.2017/
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1072-26.01.2017/ /вх. № 000030944-25.01.2017/
2.15."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1073-26.01.2017/ /вх. № 000030945-25.01.2017/
3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1070-26.01.2017/ /вх. №
000030-950-25.01.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1059-26.01.2017/ /вх. №
000030-974-26.01.2017/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1060-26.01.2017/ /вх. № 000030-97826.01.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1057-26.01.2017/ /вх. № 000030937-25.01.2017/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1058-26.01.2017/ /вх. № 000030938-25.01.2017/
Раздел седми. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1010-26.01.2017/ /вх. № 000030855-24.01.2017/
Раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел девети. 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. № 10226.01.2017г./
Във връзка с предложение изх. № 102/26.01.2017 г., Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Отлага разглеждането на предложение изх. № 102/26.01.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявлениe за утвърждаване на тип на игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, по списък.
1.1.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1068-26.01.2017 г./,/вх. № 0000301001-26.01.2017 г./
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-1001, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител

1.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Sистема за формиране на премия
„Джакпот“
FU BAT JACKPOT
ДП-138 от 24.01.2017 г.
BALLY Gaming Inc./BALLY Gaming
Netherlands B.V
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11666/25.10.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
B161286284
2016
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По раздел трети. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1003-26.01.2017/ /вх. №
000030-14063-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, 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. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 16, с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. 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. № 000030-1014-26.01.2017/ /вх. №
000030-9334-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за 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.
Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 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 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
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Данаилова Москова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2, със 17
/седемнадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1013-26.01.2017/ /вх. №
000030-9335-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за 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, ул. „Александър Велики” № 56.
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. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56, с 27 /двадесет и седем/ 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 пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1069-26.01.2017/ /вх. № 0000301002-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-1002, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 9 /девет/ броя и увеличение със
7 /седем/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” №
33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1004-26.01.2017/ /вх. №
000030-377-18.01.2017/
На 18.01.2017 г. с вх. № 000030-377, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 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 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 ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” 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.
2.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1005-26.01.2017/ /вх. №
000030-378-18.01.2017/
На 18.01.2017 г. с вх. № 000030-378, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
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гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
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
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1006-26.01.2017/ /вх. №
000030-379-18.01.2017/
На 18.01.2017 г. с вх. № 000030-379, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за 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.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1008-26.01.2017/ /вх. № 000030-37418.01.2017/
На 18.01.2017 г. с вх. № 000030-374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв.
„Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1009-26.01.2017/ /вх. № 000030-37518.01.2017/
На 18.01.2017 г. с вх. № 000030-375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 27 А.
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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1011-26.01.2017/ /вх. № 000030-54323.01.2017/
На 23.01.2017 г. с вх. № 000030-543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЛАНЕТ
ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана Найденова
Димитрова – управител , за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-1012-26.01.2017/ /вх. № 000030570-23.01.2017/
На 23.01.2017 г. с вх. № 000030-570, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул.
„Георги С. Раковски” № 170 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
„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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, ул. „Георги С. Раковски” № 170 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.8."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1007-26.01.2017/ /вх. № 000030-57623.01.2017/
На 23.01.2017 г. с вх. № 000030-576 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1017-26.01.2017/ /вх. № 000030-86724.01.2017/
На 24.01.2017 г. с вх. № 000030-867, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен,
ул. „Христо Ботев“ № 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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен,
ул. „Христо Ботев“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 11
За - 4
Против - няма.
2.10."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1016-26.01.2017/ /вх. № 000030-86824.01.2017/
На 24.01.2017 г. с вх. № 000030-868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тетевен, област
Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тетевен, област
Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 77.
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1018-26.01.2017/ /вх. № 000030-87024.01.2017/
На 24.01.2017 г. с вх. № 000030-870, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев“ № 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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев“ № 45.
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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2.12."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1015-26.01.2017/ /вх. № 000030-87524.01.2017/
На 24.01.2017 г. с вх. № 000030-875, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1071-26.01.2017/ /вх. №
000030-943-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-943, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
област Стара Загора, ул. „Генерал Скобелев“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
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: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Генерал
Скобелев“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 13
За - 4
Против - няма.
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1072-26.01.2017/ /вх. №
000030-944-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-944, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1073-26.01.2017/ /вх. №
000030-945-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-945, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Христо Ботев“ № 150, 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 „ПИРИН
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: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, 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.
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3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1070-26.01.2017/ /вх. №
000030-950-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-950, 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 32 /тридесет и два / броя пункта и промяна на адресите на 7
/седем/ 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. София, ж.к. „Лагера“ бл. 61;
2. гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 8, магазин Б8;
3. гр. София, метростанция „Ал. Малинов“, СВ, помещение № 6.2;
4. гр. София, метростанция „Акад. Ал. Теодоров-Балан, ЮВ, помещение № 23.1;
5. гр. Смолян, бул. България № 11;
6. гр. София, бул. Възкресение“ № 66;
7. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115 „З“;
8. гр. Стрелча, обл. Пазарджик, тротоар на бул. „България“ между УПИ XV-за
озеленяване в кв. 27Б и УПИ III-РПК в кв. 27В;
9. гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, бул. „Гоце Делчев“, терен № 19;
10. гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стара планина“ № 20;
11. гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, УПИ-I-6535, кв. 101;
12. гр. Перник, УПИ-IV, кв. 220, ул. „Г. С. раковски“, на пресечката с ул. „6-ти май“;
13. гр. Перник, в част от кв. 57, кв „Клепало“ ул. „Брезник“;
14. гр. Перник, част от кв. 147, кв. „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ – до спирка
„Мошино“, посока Перник;
15. гр. Перник, част от кв. 63, кв. „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ – до спирка „Детска
градина“, посока Перник;
16. гр. Перник, част от кв. 166, кв. „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ – до спирка „Бучински
път“, посока София /част от улица с о.т.254-249;
17. гр. Перник, в кв. 204, ул. „Г. С. Раковски“ на тротоара преди спирката пред бл. № 6,
посока ж.п. гара, част от улица с о. т. 843-844;
18. гр. Перник, УПИ-I, кв. 96, кв. „Изток“, ул. „Благой Гебрев“ – до спирка
„Албените“, посока „Метал“ /част от улица с о. т. 516-51601-487/;
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19. гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ пред „Стомана Индъстри“ /час от улица с
о. т. 8069-8068-8072-8071/;
20. гр. Харманли, обл. Хасково, ПИ 77181.18.1;
21. гр. Харманли, обл. Хасково, ПИ 77181.11.14;
22. гр. Харманли, обл. Хасково, ПИ 77181.12.495;
23. гр. Ловеч, УПИ XXII, кв. 272, ПИ 43952.519.631;
24. гр. Мизия, обл. Враца, кв. 33, ПИ 445;
25. гр. Кюстендил, УПИ VI, кв. 339, ПИ 4112.503.2950;
26. гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 55;
27. гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, кв. „Христо Ботев“, кв. 75, имот № 390, обект. №
10;
28. гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, УПИ I, кв. 49, обект № 13;
29. гр. Полски Тръмбеш, обл. В. търново, УПИ V – за парк и площад, кв. 59, ПИ
57354.300.389;
30. гр. София, , УПИ II – за ОЖС, КОО, детски площадки и спорт, кв. 294, м. „Красно
село-плавателен канал“, павилион № Т7;
31. гр. София, УПИ IV-276,224, кв. 3, м. „Бул. Цар Борис III, район „Красно село“, ПИ
68134.202.282;
32. г. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Младост“ № 7.
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:
1.
2.
3.

СТАР АДРЕС
гр. Варна, ул. „Битоля“ № 21
с. Долно Драглище, общ. Разлог обл.
Благоевград, ул. „Първа“, УПИ I-261 з кв. 29
гр. Гетнерал Тошево, обл. Добрич, ул.
„Опълченска“ № 56

НОВ АДРЕС
гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 2“ № 40
гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, УПИ XVIII – 2964,
кв. 114
гр. Габрово, ул. „Отец Паисий“ № 4

4.

гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 59

гр. София, метростанция „Джеймс Баучер“ ЮВ,
помещение № 26.2

5.

гр. София, метростанция „НДК“/МС209/,
помещение № 17, северен вестибюл

гр. София, бул. Христо Ботев“ № 131

6.

гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 29

7.

гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ № 6, магазин № 3

гр. София, метростанция „Искърско шосе“, ЮВ,
помещение № 42
гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 30

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 утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1059-26.01.2017/
/вх. № 000030-974-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-974, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан
– изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1060-26.01.2017/ /вх. № 000030978-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-978, 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1057-26.01.2017/ /вх. №
000030-937-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
за 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.
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
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."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1058-26.01.2017/ /вх. №
000030-938-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-938, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „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, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
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. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1010-26.01.2017/ /вх. №
000030-855-24.01.2017/
На 24.01.2017 г. с писмо с вх. № 000030-855, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-13830/16.12.2016
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-14508 от
30.12.2016 г.
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
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Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
Грешката в Решение № 000030-13830/16.12.2016 г. се изразява в следното:
В таблицата за игралните автомати на позиция № 2 е вписан игрален автомат с номер:
2.

Crystal 12 - Edition 1

IGT

Internatiomal Gaming
Technology, Europe B.V.

214622

2621

1

2142622

2621

1

Верният номер на игралният автомат е:
2.

Crystal 12 - Edition 1

IGT

Internatiomal Gaming
Technology, Europe B.V.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя по горе описаната очeвидна фактическа грешка в Решение № 00003013830/16.12.2016 г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-14508 от 30.12.2016 г. на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, както
следва:
№
1.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Игрални
места
(бр.)

Crystal 12 - Edition 1

IGT

Internatiomal Gaming
Technology, Europe B.V.

2142620

2621

1

2142622

2621

1

2.

Crystal 12 - Edition 1

IGT

Internatiomal Gaming
Technology, Europe B.V.

3.
4.

Gambling Green Deluxe
Sensys EP

Atronic International GmbH
IGT, Europe B.V.

1309402002
3000009903

2177
2619

1
1

Sensys EP

IGT, Europe B.V.

3000017464

2620

1

Sensys EP

GTECH Germany GmbH

3000017474

2397

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ATRONIC
Rich Ruby
Winning Combination
Special Edition
Magnificent Magenta
Deluxe
ATRONIC
ATRONIC
WMS
WMS
WMS
JOPPY

Atronic International GmbH
Atronic International GmbH
WMS Gaming Inc.
WMS Gaming Inc.
WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

43080546
43080552
5055276
5055262
5055286
00JM5816

1781
1781
2327
2329
2389
2277.1

1
1
1
1
1
1

13.

JOPPY

Mighty Miner
Mighty Miner
Multi-Game Game Chest 2
Multi-Game Game Chest 4
Multi-Game Game Chest 6
Amatic Multy Game
Amatic Multy Game BGR13

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM5822

2447

1

14.

Vega Vision Multi-9

EGT-VS3

„Евро Геймс Технолоджи“
ООД

01226

2039

1

15.

Vega Vision Multi -9

EGT-VS3

„Евро Геймс Технолоджи“
ООД

01227

2039

1

16.

Vega Vision Multi -10

EGT-VS3

03251

2251

1

17.

Vega Vision Multi -10

EGT-VS3

03252

2251

1

18.

Vega Vision Multi -10

EGT-VS3

03262

2251

1

19.

Premier Multi-4

EGT-VS8

95293

2294.2

1

20.

Premier Multi -5

EGT-VS8

95292

2448.1

1

21.

Premier Multi-6

EGT-VS8

109661

2562.2

1

Premier Multi-6

EGT-VS8

109662

2562.2

1

110110

2394.1

1

110111

2394.1

1

110112

2394.1

1

150107-001

035.4

1

5.
6.

22.
23.
24.
25.
26.

EGYPT QUEST MULTI-1
EGYPT QUEST MULTI-1
EGYPT QUEST MULTI-1
БАРГЕЙМ

EGT-VS10-2
EGT-VS10-2
EGT-VS10-2
BG 11-10, 3.05V

„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Казино Технологии” АД
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27.

БАРГЕЙМ

28.

БАРГЕЙМ

29.

БАРГЕЙМ

30.

БАРГЕЙМ

BG 11-10, 3.05V
BG 137-03, Gamopolis
Speedway 71
BG 139-03, Gamopolis
Speedway 72
BG 140-03, Gamopolis
Speedway 73

„Казино Технологии” АД

150107-002

035.4

1

„Казино Технологии” АД

150107-005

2580

1

„Казино Технологии” АД

150107-006

2607

1

„Казино Технологии” АД

150107-007

2608

1

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Докладни записки:
По раздел девети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане заявление вх. № 000030-107426.01.2017 г. от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София и искане вх. № 000030947-25.01.2017 г. от „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието заявление вх. № 000030-1074-26.01.2017 г. и
искане вх. № 000030-947-25.01.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1119-27.01.2017
г./,/вх. № 000030-1074-26.01.2017 г./
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-1074, 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

Наименование

PREMIER UNION-1

Стр. 20
1.

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

EGT
ИА-2522.4 от 26.01.2017 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-VS13 – 116088
2016 г.
Видео слот 25 игри:
1.BURNING HOT P-Series;
2.ZODIAC WHEEL;
3.MAJESTIC FOREST;
4.DICE & ROLL;
5.RISE OF RA P-Series;
6.GAME OF LUCK;
7.CIRCUS BRILLIANT;
8.20 SUPER HOT P-Series;
9.EGYPT SKY;
10.5 DAZZLING HOT P-Series;
11.EXTREMELY HOT P-Series;
12.VERSAILLES GOLD P-Series;
13.EXTRA STARS P-Series;
14.ROYAL SECRETS;
15.SHINING CROWN;
16.IMPERIAL WARS;
17.SECRETS OF ALCHEMY;
18.RAINBOW QUEEN;
19.40 SUPER HOT P-Series;
20.BLUE HEART P-Series;
21.SUPREME HOT;
22.HALLOWEEN;
23.FOREST BAND;
24.SWEET CHEESE;
25.VENEZIA D’ORO;
Виртуален вариант на играта "КЕНО":
26.KENO UNIVERSE;
Игра на рулетка:
27.EUROPEAN ROULETTE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1120-27.01.2017/ /вх. № 000030947-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-947, 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 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Чипровци” № 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.

Стр. 21
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

