РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-2117
Гр. София, 24.02.2017 г.
Днес, 24 февруари 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. Доклад във връзка с приемането на Общи игрални условия и правила за
организиране на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани
с познаване на факти, Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни
игри, Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета /изх. № 227/23.02.2017 г./
Раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 228-23.02.2017
г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1885-21.02.2017/ /вх. № 000030-122431.01.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1884-21.02.2017/ /вх. № 000030-128903.02.2017/
2.2."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1943-22.02.2017/ /вх. № 000030-156916.02.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения за
издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-199623.02.2017/ /вх. № 000030-1938-22.02.2017/
1.2."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-2014-23.02.2017/ /вх. № 000030-1735-17.02.2017/
1.3."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2015-23.02.2017/ /вх. № 000030-173617.02.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1887-21.02.2017/ /вх. № 000030-428-19.01.2017/
1.2."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1886-21.02.2017/ /вх. № 000030-429-19.01.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2008-23.02.2017/ /вх. № 0000301818-21.02.2017/
1.2."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-2029-23.02.2017/ /вх. №
000030-1985-23.02.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1882-21.02.2017/ /вх. №
000030-1534-16.02.2017/
2.2."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2010-23.02.2017/ /вх. № 0000301924-22.02.2017/
2.3."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1890-21.02.2017/ /вх. №
000030-1538-16.02.2017/
2.4."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1891-21.02.2017/ /вх. №
000030-1539-16.02.2017/
2.5."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1889-21.02.2017/ /вх. №
000030-1541-16.02.2017/
2.6."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1888-21.02.2017/ /вх. № 0000301542-16.02.2017/
2.7."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1942-22.02.2017/ /вх. № 000030-156816.02.2017/
2.8."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1957-23.02.2017/ /вх. № 000030-173717.02.2017/
2.9."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1944-22.02.2017/ /вх. № 000030-173817.02.2017/
2.10."АВВ-2003" ООД, с. Зетьово, общ. Чирпан /изх. № 000030-1946-22.02.2017/ /вх. №
000030-1743-17.02.2017/
2.11."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1941-22.02.2017/ /вх. № 000030-175017.02.2017/
2.12."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1959-23.02.2017/ /вх. № 0000301765-20.02.2017/
2.13."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1958-23.02.2017/ /вх. № 000030-176820.02.2017/
2.14."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1947-22.02.2017/ /вх. № 000030-177020.02.2017/
2.15."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1948-22.02.2017/ /вх. № 000030-177120.02.2017/
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1949-22.02.2017/ /вх. № 000030-177220.02.2017/
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1950-22.02.2017/ /вх. № 000030-177420.02.2017/
2.18."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1945-22.02.2017/ /вх. № 000030-177520.02.2017/
2.19."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2016-23.02.2017/ /вх. № 000030-177620.02.2017/
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2005-23.02.2017/ /вх. № 0000301916-22.02.2017/
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2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2006-23.02.2017/ /вх. № 000030-187121.02.2017/
2.22."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1992-23.02.2017/ /вх. № 0000301928-22.02.2017/
2.23."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1994-23.02.2017/ /вх. № 0000301936-22.02.2017/
2.24."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1995-23.02.2017/ /вх. № 0000301937-22.02.2017/
2.25."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2004-23.02.2017/ /вх. № 000030-189221.02.2017/
2.26."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2011-23.02.2017/ /вх. №
000030-1926-22.02.2017/
2.27."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2012-23.02.2017/ /вх. №
000030-1927-22.02.2017/
2.28."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2009-23.02.2017/ /вх. №
000030-1930-22.02.2017/
2.29."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2007-23.02.2017/ /вх. №
000030-1931-22.02.2017/
2.30."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2021-23.02.2017/ /вх. №
000030-1933-22.02.2017/
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2013-23.02.2017/ /вх. №
000030-1935-22.02.2017/
2.32."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2023-23.02.2017/ /вх. №
000030-1932-22.02.2017/
2.33."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2024-23.02.2017/ /вх. № 000030-197023.02.2017/
2.34."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2025-23.02.2017/ /вх. № 0000301975-23.02.2017/
2.35."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2026-23.02.2017/ /вх. № 0000301980-23.02.2017/
2.36."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2020-23.02.2017/ /вх. № 0000301981-23.02.2017/
2.37."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2027-23.02.2017/ /вх. № 000030-177320.02.2017/
2.38."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-2028-23.02.2017/ /вх. №
000030-1976-23.02.2017/
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2022-23.02.2017/ /вх. № 000030-198223.02.2017/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-200323.02.2017/ /вх. № 000030-1894-21.02.2017/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1993-23.02.2017/ /вх. № 000030-181921.02.2017/
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1991-23.02.2017/ /вх. №
000030-1817-21.02.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-200023.02.2017/ /вх. № 000030-1893-21.02.2017/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1997-23.02.2017/ /вх. № 000030-182021.02.2017/
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5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1998-23.02.2017/ /вх. № 000030-182121.02.2017/
Раздел осми. 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 с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1954-23.02.2017/ /вх. № 000030-174617.02.2017/
1.2."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1955-23.02.2017/ /вх. № 0000301748-17.02.2017/
1.3."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1956-23.02.2017/ /вх. № 0000301749-17.02.2017/
1.4."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1883-21.02.2017/ /вх. №
000030-1747-17.02.2017/
1.5."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-2002-23.02.2017/ /вх. № 000030-185421.02.2017/
Раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1984/23.02.2016 г.
2. Докладна записка
Раздел десети. Разни.
По раздел първи. Раздел първи. Доклад във връзка с приемането на Общи игрални
условия и правила за организиране на игри със залагания върху случайни събития и
със залагания, свързани с познаване на факти, Общи игрални условия и правила за
организиране на лотарийни игри, Общи игрални условия и правила за организиране на
игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета /изх. № 227/23.02.2017 г./
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) приема правила за видовете хазартни игри, за които издава лицензи, във връзка с това:
I. Изготвиха се проекти на Общи игрални условия и правила за организиране на игри
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, Общи
игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри, Общи игрални условия и
правила за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗХ.
ІI. Посочените проекти на Общи правила се публикуваха на страницата на ДКХ в
интернет на 12.12.2016 г., като в изпълнение на законовата делегация по чл. 22, ал. 3 от ЗХ на
заинтересованите лица бе дадена възможност да представят в 14-дневен срок предложения и
становища по проектите.
В рамките на горепосочения срок в ДКХ постъпи 1 (едно) становище. След срока на
обсъждане постъпи още едно становище от заинтересовано лице.
На заседанието на 24.02.2017 г. членовете на Комисията обсъдиха изготвените проекти
и се запознаха с предложенията по същите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 22, ал. 3 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Приема Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания
върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, Общи игрални
условия и правила за организиране на лотарийни игри, Общи игрални условия и правила за
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организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 228-23.02.2017
г./
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.betolimp.com
https://www.30bets10.com
https://www.betsafe39.com
https://1xbetbk7.com
https://melbethan.xyz
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. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 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.
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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.betolimp.com
2. https://www.30bets10.com
3. https://www.betsafe39.com
4. https://1xbetbk7.com
5. https://melbethan.xyz
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1895-21.02.2017
г./,/вх. № 000030-1740-17.02.2017 г./
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1740, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта

Стр. 7
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София 1151, район Панчарево, ж.к. местност Враня
- Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

STORK

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-PS2
ИА-2652 от 02.02.2017 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-PS2- 103425
2015 г.
Видео слот:
1.FLAMING HOT;
2.SHINING CROWN;
3.SUPREME HOT;
4.BLUE HEART;
5.40 SUPER HOT;
6.20 SUPER HOT;
7.IMPERIAL WARS;
8.VERSAILLES GOLD;
9.5 DAZZLING HOT;
10.RISE OF RA;
11.ZODIAC WHEEL;
12.DICE & ROLL;
13.BURNING HOT;
14.EXTRA STARS;
15.AGE OF TROY;
16.ULTIMATE HOT;
17.OLYMPUS GLORY;
18.GREAT ADVENTURE;
19.FORTUNE SPELLS;
20.20 DIAMONDS;
21.ROYAL SECRETS;
22.EGYPT SKY;
23.GAME OF LUCK;
24.FROG STORY;
25.PENGUIN STYLE;
26.OCEAN RUSH P-Series;
27.AMAZONS’BATTLE;
28.OIL COMPANY II-Series;
29.FOREST BAND;
30.HOT & CASH;
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31.DARK QUEEN;
32.LUCKY HOT;
33.100 CATS;
34.40 SUPER DICE;
35.DRAGON REELS;
36.GRACE OF CLEOPATRA;
37.KENO UNIVERSE;
Игра на рулетка:
38.EUROPEAN ROULETTE;
Игра с карти:
39.STAR BLACKJACK;
Видео покер
40.JACKS OR BETTER.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1896-21.02.2017
г./,/вх. № 000030-1741-17.02.2017 г./
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1741, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София 1151, район Панчарево, ж.к. местност Враня
- Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №

1.

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

Cистема за формиране на премия Джакпот
„JACKPOT CARDS“
EGT-JSJC-1
ДП-139 от 01.02.2017 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
130929
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номер
Година на производство

2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1990-23.02.2017 г./,/вх.
№ 000030-1934-22.02.2017 г./
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1934, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Hotter Than Blazes Respin

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2655 от 21.02.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

2215251
2016 г.
Електромеханичен слот:
1.Hotter Than Blazes Respin.
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4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1989-23.02.2017
г./,/вх. № 000030-1925-22.02.2017 г./
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1925, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Spitfire Triple Double Diamond

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2654 от 21.02.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

2215251
2016 г.
Електромеханичен слот:
1.Spitfire Triple Double Diamond

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1987-23.02.2017 г./,/вх. № 0000301870-21.02.2017 г./
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1870, е подадено писмено заявление от „ЖЕЛЕВ
ГЕЙМС” ЕООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор”, бл.
3, вх. В ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител,
версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както
следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

LIVE CASINO STUDIO V.002.1

Протокол от изпитване №

КС-034 от от 20.02.2017 г
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

JG-LCS-002
2017 г.
00110 (01101) - Игри в казино (Игри на маси):
1.BLACK JACK;
2.CASINO HOLD’EM;
3.BACCARAT;
4.ROULETTE.
Версията на игралния софтуер е предназначена за
достъп до игри на игрални маси през централната
компютърна система на организатор на хазартни
игри, организирани онлайн.
Версията на игралния софтуер не осъществява
функции по регистрацията на участниците и
управлението на депозитите и игралните сметки.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1988-23.02.2017 г./,/вх. № 0000301872-21.02.2017 г./
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1872, е подадено писмено заявление от „ЖЕЛЕВ
ГЕЙМС” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
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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 „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор”, бл.
3, вх. В ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред
1.

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ

Тип
Протокол от изпитване №

JG-MG
ИM-120 от 17.02.2017 г.
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 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

JG-Т0055
2017
1. CARIBBEAN CASINO STUD POKER;
2. TEXAS HOLD’EM POKER;
3. THREE CARD POKER;
4. CASINO HOLD’EM POKER;
5. CASINO HOLD’EM;
6. RUSSIAN POKER;
7. BLACK JACK;
8. BACCARAT или PUNTO BANCO.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1885-21.02.2017/ /вх. № 000030-122431.01.2017/
На 31.01.2017 г. с вх. № 000030-1224, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
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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 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел
Андонов Ирибозов, за промяна в състава на управителния орган.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1884-21.02.2017/ /вх. № 0000301289-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1289, 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 „КАЗИНО РОЯЛ” ООД,
гр. Петрич, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри
октомври“ № 4, ЕИК: 201890044, представлявано от Полина Милчева Янакиева – управител,
и Румен Борисов Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за промяна в състава на
управителния орган.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО РОЯЛ”
ООД, гр. Петрич, 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.
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2.2."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1943-22.02.2017/ /вх. № 0000301569-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1569, 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 „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр.
Варна, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „АЛФА
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Владислав
Варненчик” № 110, ет. 3, офис 9, ЕИК: 201713154, представлявано от Антон Хараламбиев
Димитров - управител, за промяна в 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 искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301996-23.02.2017/ /вх. № 000030-1938-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1938, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул.
„Михаил Такев” № 11 „Г”, 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 № 000030-1837 от
21.02.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”, издадено на СД „ЕЛДОРАДОНПР-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, преди изтичане на срока му.
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.
1.2."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-2014-23.02.2017/ /вх. № 000030-173517.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1735, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе, за прекратяване
действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Лудогорие” № 465, 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 № 000030-2737 от
15.03.2016 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, обл. Разград, ул. „Лудогорие” № 46, издадено на „ЧЕРРИ“ ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК 117651988, представлявано заедно
и поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Георги Минков Демирев – управители, преди
изтичане на срока му.
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."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2015-23.02.2017/ /вх. № 000030-173617.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1736, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25,
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 № 000030-10817
от 30.09.2016 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25, издадено на „МОТ 70”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6,
ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, преди
изтичане на срока му.
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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.
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."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1887-21.02.2017/ /вх. № 000030-428-19.01.2017/
На 19.01.2017 г. с вх. № 000030-428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д И Д” ООД, гр. Враца, 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. Мездра, обл.
Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, бл. „Химик-2” - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на „Д
И Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо
Ботев” № 43, бл. „Химик-2” - партер, с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 16
/шестнадесет/ 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."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1886-21.02.2017/ /вх. № 000030-429-19.01.2017/
На 19.01.2017 г. с вх. № 000030-429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д И Д” ООД, гр. Враца, 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. Враца, ж.к.
„Дъбника”, супер № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на „Д
И Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
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106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер №
25, 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 девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2008-23.02.2017/ /вх. № 0000301818-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-2029-23.02.2017/ /вх. №
000030-1985-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1985, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД,
гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФИЕСТА
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул.
„Дамян Дамянов” № 14, ЕИК: 204146168, представлявано от Огнян Атанасов Колев –
изпълнителен директор, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 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. За игри с игрални автомати:
2.1."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1882-21.02.2017/ /вх. №
000030-1534-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1534, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско,
обл. Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.
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 1 /един/ брой игрален
автомат 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.
2.2."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2010-23.02.2017/ /вх. №
000030-1924-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1924, 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 увеличение с 1 /един/ брой 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 увеличение с 1 /един/ брой 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.
2.3."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1890-21.02.2017/ /вх. №
000030-1538-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1538, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1891-21.02.2017/ /вх. №
000030-1539-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1539, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Марица” № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 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.
2.5."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1889-21.02.2017/ /вх.
№ 000030-1541-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ 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 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2
/два/ 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.
2.6."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1888-21.02.2017/ /вх. № 0000301542-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1542, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 2 /два/ броя игрални автомати, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ЛЮЛИН” 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.
2.7."АЛФА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1942-22.02.2017/ /вх. № 000030-156816.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дългопол, област
Варна, ул. „Цар Симеон“ № 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 „АЛФА
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Владислав
Варненчик” № 110, ет. 3, офис 9, ЕИК: 201713154, представлявано от Антон Хараламбиев
Димитров - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Дългопол, област Варна, ул. „Цар Симеон“ № 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.
2.8."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1957-23.02.2017/ /вх. № 000030-173717.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1737, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ 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, ж.к. „Братя Миладинови“, срещу бл. № 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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови“, срещу бл. № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, 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.
2.9."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1944-22.02.2017/ /вх. № 000030-173817.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 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. „Васил Левски” № 15.
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 „К и С 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Карловска” №
36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител, и Георги Иванов
Букорещлиев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К и С - 98” 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.
2.10."АВВ-2003" ООД, с. Зетьово, общ. Чирпан /изх. № 000030-1946-22.02.2017/ /вх. №
000030-1743-17.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВВ-2003” ООД, с. Зетьово, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане” № 68, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „АВВ2003” ООД със седалище и адрес на управление: с. Зетьово, общ. Чирпан, ул. „Каваклийка”
№ 1А, ЕИК: 123647325, представлявано от Мирослав Бориславов Недев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Луковит,
ул. „Възраждане” № 68, ет. 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.
2.11."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1941-22.02.2017/ /вх. № 000030-175017.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4” до
бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” 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.
2.12."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1959-23.02.2017/ /вх. № 0000301765-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1765, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1958-23.02.2017/ /вх. № 0000301768-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
за намаление на 2 /два/ и 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, ул. „Хан Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” 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.
2.14."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1947-22.02.2017/ /вх. № 0000301770-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
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за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1948-22.02.2017/ /вх. № 0000301771-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1771, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II”
№ 10, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1949-22.02.2017/ /вх. № 0000301772-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1772, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
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за подмяна на 9 /девет/ 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
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 9 /девет/ 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.
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1950-22.02.2017/ /вх. № 0000301774-20.02.2017/
На 20.02.2016 г. с вх. № 000030-1774, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Боян Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.18."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1945-22.02.2017/ /вх. № 0000301775-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1775, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ 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. София, бул. „Александър Стамболийски” № 128.
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 „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 7 /седем/ броя игрални автомата,
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски” № 128.
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.
2.19."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2016-23.02.2017/ /вх. № 0000301776-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1776, 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 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9
/девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2005-23.02.2017/ /вх. №
000030-1916-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1916, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 1 /един/ брой игрален
автомат 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.
2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2006-23.02.2017/ /вх. № 000030-187121.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1871, 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 увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
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.
2.22."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1992-23.02.2017/ /вх. №
000030-1928-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1928, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: с. Ябланово, община Котел,
област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Ябланово, община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1994-23.02.2017/ /вх. №
000030-1936-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1995-23.02.2017/ /вх. №
000030-1937-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Калоян” № 24.
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."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2004-23.02.2017/ /вх. № 000030-189221.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1892, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1,
североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи,
кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ 33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1,
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североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни
гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2011-23.02.2017/ /вх. №
000030-1926-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1926, 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Перущица,
област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 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.
2.27."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2012-23.02.2017/ /вх. №
000030-1927-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1927, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
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
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– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2009-23.02.2017/ /вх. №
000030-1930-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2007-23.02.2017/ /вх. №
000030-1931-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1931, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
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 „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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2021-23.02.2017/ /вх. №
000030-1933-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1933, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид”
№ 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
„Охрид” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2013-23.02.2017/ /вх. №
000030-1935-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/, намаление с 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. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
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– управител, за подмяна на 1 /един/, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2023-23.02.2017/ /вх.
№ 000030-1932-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1932, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр.
Димитровград, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 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.
2.33."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2024-23.02.2017/ /вх. № 0000301970-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1970, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Черковна” № 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
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
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управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Черковна” № 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.
2.34."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2025-23.02.2017/ /вх. №
000030-1975-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1975, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов – управител и Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2026-23.02.2017/ /вх. № 0000301980-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1980, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
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Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 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.
2.36."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2020-23.02.2017/ /вх. № 0000301981-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1981, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ”
№ 44.
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."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2027-23.02.2017/ /вх. № 000030-177320.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1773, 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 8 /осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 11
/единадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 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
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.

Стр. 37
„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 8 /осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални места от 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 3.
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.
2.38."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-2028-23.02.2017/ /вх. №
000030-1976-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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.
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2022-23.02.2017/ /вх. № 000030-198223.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1982, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Витоша” № 121.
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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Ангел Андонов Ирибозов и
Руди Христов Баков - заедно , за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
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 тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-200323.02.2017/ /вх. № 000030-1894-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1894, 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 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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 следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 8 – Пикадили в МОЛ;
2. гр. Пловдив, бул. „България“ № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1993-23.02.2017/ /вх. № 000030-181921.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1819, 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 десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
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„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 4 /четири/ и
увеличение с 3 /три/ 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 от Милен Иванов
Стаматов - управител, 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 десет 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. София, ж. к. „Левски-В“, бл. 17, вх. Г, магазин № 1;
2. с. Железна, общ. Чипровци, обл. Монтана, ул. „Първа“ № 36А;
3. гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода“ № 18;
4. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Васил Левски“ № 53.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 13;
2. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 9 А;
3. с. Горно Александрово, обл. Сливен, парцел № XIII-133, кв. 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1991-23.02.2017/ /вх. №
000030-1817-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1817, 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 21 /двадесет и един/ броя на пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
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Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както
следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. с. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, УПИ III – за площад и парк, кв. 38;
2. гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 94;
3. гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54;
4. гр. Русе, ул. „Плиска“, пред бл. „Перла“;
5. гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Шипка“ № 3;
6. гр. Черноморец, обл. Бургас, ул. „Свети Никола“ № 9;
7. гр. Добрич, ул. „Охрид“ № 10;
8. гр. София, Кооперативен пазар, III-ти м. р-н Люлин, Зона север;
9. гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 20;
10. гр. Ракитово, обл. Пазарджик, на тротоарна площ в кв. 35;
11. гр. Бургас, ж. к. „Зорница“, срещу МБАЛ, позиция № 29;
12. гр. Бургас, ж. к. „Изгрев“, зад АС до РУМ „Велека“, позиция № 17;
13. гр Бургас, ж. к. „Меден рудник“, бул. „Захари Стоянов“, позиция № 72;
14. гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник“ кв. 8, зона А, позиция № 1;
15. гр. Кърджали, ул. „Здавец“ № 13;
16. гр. Бургас, кв. Сарафово, АС Център, позиция № 1;
17. с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, УПИ XV-740, кв. 7;
18. гр. Добрич, ж. к. „Русия-1“, УПИ II, кв. 515, ул. „Княз Дондуков“ № 6;
19. гр. София, общ. Оборище, ул. „Черковна“ № 38;
20. гр. София, район Искър, ж. к. „Дружба“ ул. „Тирана“ № 3;
21. гр. София, район Младост, ж. к. „Младост -3“, поземлен имот 68134.4089.23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-200023.02.2017/ /вх. № 000030-1893-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1893, 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 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
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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 следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 8 – Пикадили в МОЛ;
2. гр. Пловдив, бул. „България“ № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1997-23.02.2017/ /вх. № 000030-182021.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 4 /четири/ и увеличение с 3 /три/ 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 от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Левски-В“, бл. 17, вх. Г, магазин № 1;
2.с. Железна, общ. Чипровци, обл. Монтана, ул. „Първа“ № 36А;
3. гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода“ № 18;
4. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Васил Левски“ № 53.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 13;
2. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 9 А;
3. с. Горно Александрово, обл. Сливен, парцел № XIII-133, кв. 36.
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. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1998-23.02.2017/ /вх. № 000030-182121.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1821, 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 3 /три/ 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 от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, ж. к. „Левски-В“, бл. 17, вх. Г, магазин № 1;
2.с. Железна, общ. Чипровци, обл. Монтана, ул. „Първа“ № 36А;
3.гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода“ № 18;
4.с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Васил Левски“ № 53.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 13;
2.гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 9 А;
3.с. Горно Александрово, обл. Сливен, парцел № XIII-133, кв. 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1954-23.02.2017/ /вх. № 0000301746-17.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1746, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано заедно и поотделно от Георги
Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” 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.
1.2."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1955-23.02.2017/ /вх. №
000030-1748-17.02.2017/
На 17.02.2016 г. с вх. № 000030-1748, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за игрална зала с адрес: гр. Харманли,
обл. Хасково, бул. „България” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” 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.
1.3."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1956-23.02.2017/ /вх. №
000030-1749-17.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1749, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.

Стр. 44
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” 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.
1.4."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1883-21.02.2017/ /вх. №
000030-1747-17.02.2017/
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1747, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК:
200433128, представлявано заедно и поотделно от Благослав Пламенов Благоев и Георги
Делчев Георгиев – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-2002-23.02.2017/ /вх. № 0000301854-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л
„Добруджа”.
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 „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав
Душков Михайлов - управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л
„Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1984/23.02.2016 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-1984 от 23.02.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-979, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено искане от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр. Аксаково, ЕИК:
103585211, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-906/25.01.2017 г., за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”,
казино “DIAMOND CLUB”.
С вх. № 000030-1900/21.02.2017 г. в ДКХ беше внесено заявление за отказ от
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 24.02.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата по искането са изяснени и ще
се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка
Държавната комисия по хазарта, приема изложените обстоятелства в Докладната
записка с изх. № П-463/16; П-520/16 от 24.02.2017 г. за сведение.
По раздел десети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане следните искания
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1."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2112-24.02.2017/ /вх. №
000030-1506-15.02.2017/
2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2106-24.02.2017/ /вх. № 000030-201723.02.2017/
3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2105-24.02.2017/ /вх. № 000030-201923.02.2017/
4."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2104-24.02.2017/ /вх. № 000030-201823.02.2017/
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2112-24.02.2017/ /вх. №
000030-1506-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1506, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко
Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп Закарян –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2106-24.02.2017/ /вх. № 000030-201723.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-2017, 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
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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.
3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2105-24.02.2017/ /вх. № 000030-201923.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-2019, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2104-24.02.2017/ /вх. № 0000302018-23.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-2018, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „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 в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

