РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-5096
Гр. София, 28.04.2017 г.
Днес, 28 април 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 394-27.04.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати: /изх. № 000030-397-27.04.2017г./

на

принудителна

Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4836-26.04.2017/ /вх. №
000030-4600-24.04.2017/
2. За онлайн – игри в игрално казино, залагания върху резултати от спортни състезания
и надбягвания с коне и кучета и залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти:
2.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" ЛИМИТИД /изх. № 000030-4834-26.04.2017/ /вх. №
000030-3208-28.03.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4920-27.04.2017/ /вх. № 000030-471425.04.2017/
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."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4835-26.04.2017/ /вх. № 0000303897-06.04.2017/
1.2."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4839-26.04.2017/ /вх. № 0000303898-06.04.2017/
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Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4838-26.04.2017/ /вх. № 0000303030-24.03.2017/
1.2."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4847-27.04.2017/ /вх. № 000030-360931.03.2017/
1.3."ПЛАЗА БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4912-27.04.2017/ /вх. № 000030-293823.03.2017/
1.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4904-27.04.2017/ /вх. № 0000304138-13.04.2017/
1.5."ВЛАТОД" ООД, гр. София /изх. № 000030-4927-27.04.2017/ /вх. № 000030-1283924.11.2016/
1.6."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4928-27.04.2017/ /вх. № 0000302037-24.02.2017/
1.7."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4952-27.04.2017/ /вх. № 00003014466-28.12.2016/
1.8."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4943-27.04.2017/ /вх. № 000030-409613.04.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4932-27.04.2017/ /вх. № 000030-409513.04.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4902-27.04.2017/ /вх. № 000030-324028.03.2017/
2.2."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4919-27.04.2017/ /вх. № 0000303993-11.04.2017/
Раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз:
1. За лото игри:
1.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4905-27.04.2017/ /вх. № 000030-434820.04.2017/
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4903-27.04.2017/ /вх. № 000030-347429.03.2017/
2.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4907-27.04.2017/ /вх. № 000030-458821.04.2017/
3. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4908-27.04.2017/ /вх. № 000030-458921.04.2017/
Раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4729-25.04.2017/ /вх. № 0000304580-21.04.2017/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4914-27.04.2017/ /вх. № 0000304733-25.04.2017/
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1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4934-27.04.2017/ /вх. № 000030-458721.04.2017/
1.4."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-494027.04.2017/ /вх. № 000030-4818-26.04.2017/
1.5."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4941-27.04.2017/ /вх. №
000030-4819-26.04.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4749-26.04.2017/ /вх. № 0000304304-20.04.2017/
2.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4750-26.04.2017/ /вх. № 0000304305-20.04.2017/
2.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4751-26.04.2017/ /вх. № 0000304307-20.04.2017/
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4747-26.04.2017/ /вх. № 0000304308-20.04.2017/
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4916-27.04.2017/ /вх. № 0000304716-25.04.2017/
2.6."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4950-27.04.2017/ /вх. № 0000304807-26.04.2017/
2.7."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4948-27.04.2017/ /вх. № 0000304808-26.04.2017/
2.8."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4947-27.04.2017/ /вх. № 0000304809-26.04.2017/
2.9."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4741-26.04.2017/ /вх. №
000030-4306-20.04.2017/
2.10."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-4730-25.04.2017/ /вх. № 000030-430920.04.2017/
2.11."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4744-26.04.2017/ /вх. № 0000304310-20.04.2017/
2.12."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-474226.04.2017/ /вх. № 000030-4586-21.04.2017/
2.13."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4748-26.04.2017/ /вх. № 000030-405912.04.2017/
2.14."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4745-26.04.2017/ /вх. № 000030-405612.04.2017/
2.15."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4746-26.04.2017/ /вх. № 000030-405712.04.2017/
2.16."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4829-26.04.2017/ /вх. № 0000304605-24.04.2017/
2.17."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4831-26.04.2017/ /вх. № 0000304607-24.04.2017/
2.18."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4830-26.04.2017/ /вх. № 0000304606-24.04.2017/
2.19."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4840-26.04.2017/ /вх. № 0000304352-21.04.2017/
2.20."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-484427.04.2017/ /вх. № 000030-4618-24.04.2017/
2.21."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-492127.04.2017/ /вх. № 000030-4619-24.04.2017/
2.22."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4843-27.04.2017/ /вх. № 0000304620-24.04.2017/
2.23."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4842-27.04.2017/ /вх. № 0000304621-24.04.2017/
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2.24."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4846-27.04.2017/ /вх. № 000030-462224.04.2017/
2.25."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4917-27.04.2017/ /вх. № 0000304657-25.04.2017/
2.26."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4915-27.04.2017/ /вх. № 000030-471125.04.2017/
2.27."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-4922-27.04.2017/ /вх. № 0000304702-25.04.2017/
2.28."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4727-25.04.2017/ /вх. № 000030-457721.04.2017/
2.29."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-4912-27.04.2017/ /вх. № 000030-471525.04.2017/
2.30."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4925-27.04.2017/ /вх. №
000030-4728-25.04.2017/
2.31."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4939-27.04.2017/ /вх. № 0000304813-26.04.2017/
2.32."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-4936-27.04.2017/ /вх. № 000030-480426.04.2017/
2.33."К И К" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-4933-27.04.2017/ /вх. № 000030-480626.04.2017/
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4935-27.04.2017/ /вх. № 0000304810-26.04.2017/
2.35."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4938-27.04.2017/ /вх. № 0000304811-26.04.2017/
2.36."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4945-27.04.2017/ /вх. № 0000304820-26.04.2017/
2.37."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4944-27.04.2017/ /вх. № 0000304821-26.04.2017/
2.38."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4942-27.04.2017/ /вх. № 000030-482226.04.2017/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-490927.04.2017/ /вх. № 000030-4697-25.04.2017/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-491127.04.2017/ /вх. № 000030-4699-25.04.2017/
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4951-27.04.2017/ /вх. № 000030-476326.04.2017/
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-4937-27.04.2017/ /вх. №
000030-4815-26.04.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-490627.04.2017/ /вх. № 000030-4696-25.04.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-491027.04.2017/ /вх. № 000030-4698-25.04.2017/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4949-27.04.2017/ /вх. № 000030-476426.04.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4946-27.04.2017/ /вх. № 000030-476626.04.2017/
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Раздел единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4743-26.04.2017/ /вх. № 000030-434320.04.2017/
1.2."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4926-27.04.2017/ /вх. № 0000304732-25.04.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4752-26.04.2017/ /вх. № 0000304583-21.04.2017/
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4833-26.04.2017/ /вх. № 000030-458421.04.2017/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4832-26.04.2017/ /вх. № 000030-458521.04.2017/
2.4."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4845-27.04.2017/ /вх. № 0000304617-24.04.2017/
Раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4913-27.04.2017/ /вх. №
000030-4626-25.04.2017/
Раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-4923 от 27.04.2017 г.
2. Докладна записка
Раздел четиринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 39427.04.2017г./
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://1-xbet15.com
http://www.tipobet215.com
https://www.soprm6502.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. 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

Стр. 6
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://1-xbet15.com
2. http://www.tipobet215.com
3. https://www.soprm6502.com
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 3 /три/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.1.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4841-27.04.2017 г./,/вх. № 0000304612-24.04.2017 г./
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4612, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
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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 „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

JOPPY

Тип
Протокол от изпитване №

UNITED DREAMS 2 MULTIGAME
ИА-2665 от 21.04.2017 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM100762 за JOPPY N22; 00JM100157 за JOPPY
N24;
00JM100056 за JOPPY S22; 00JM100906 за JOPPY
S24;
00JM100862 за JOPPY ST27;
2017 г.
Видео слот:
1. 5 RED FIRE;
2. 5 GREEN FIRE;
3. 10 BROWN FIRE;
4. 10 PURPLE FIRE;
5. 20 HAPPY CLOVER;
6. 20 BLUE FIRE;
7. GLORY OF EGYPT;
8. COFFE WISH;
9. JUNGLE DARES;
10. SPACE EGYPT;
11. MAGIC GOOSE;
12. BRAVE SPARTACUS;
13. 40 BLUE FIRE;
14. 40 YELLOW FIRE;
15. 100 LUCKY FIRE;

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

1.

Година на производство
Вид на играта
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати: /изх. № 000030-397-27.04.2017г./
На 30.08.2016 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 2004 в ДКХ бе получена
информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по
реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за второ тримесечие на 2016 г. на „КЛС-1“ ЕООД.
По данни от писмото на НАП „КЛС-1“ ЕООД с ЕИК: 121334565 дължи данък за второ
тримесечие на 2016 г. в размер на 25 000 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта с Решение № 000030-888/24.01.2017 г. ДКХ наложи принудителна
административна мярка – временно отнемане за срок от три месеца на лиценз, за който е
издадено Удостоверение № 000030-5023/27.05.2015 г. на „КЛС-1” ЕООД.
На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ Комисията разпореди на „КЛС-1” ЕООД в срока на
наложената принудителна административна мярка да отстрани обстоятелствата, които са
основание за временното отнемане на лиценза, като в посочения срок да представи пред ДКХ
писмени доказателства за внесения дължим данък. В срока на наложената мярка не бяха
представени изисканите документи.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, когато организаторът не е отстранил
обстоятелството, което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага
принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за
хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона
за хазарта, Държавната комисия па хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка - окончателно отнемане на
лиценза, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5023/27.05.2015
г. на „КЛС-1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел“, ж.к. „Овча купел-1“, бл. 508, вх. В, ет. 1, ап. 65, ЕИК: 121334565, управлявано от
Kалинка Никифорова Димитрова – управител за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 5.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4836-26.04.2017/
/вх. № 000030-4600-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4600, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За онлайн – игри в игрално казино, залагания върху резултати от спортни състезания
и надбягвания с коне и кучета и залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти:
2.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" ЛИМИТИД /изх. № 000030-4834-26.04.2017/ /вх.
№ 000030-3208-28.03.2017/
На 28.03.2017 г. с вх. № 000030-3208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „ХИЛСАЙД (НЮ
МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление: Малта, офис 1/2373,
Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от
Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори, а секретар на дружеството е
Джоузеф Франсис Борг, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4920-27.04.2017/ /вх. № 0000304714-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4714, 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 „БАЛ-МАТИК” ЕООД, гр.
Плевен, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БАЛМАТИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Огнян Филипов Филев - управител, за промяна в
управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БАЛ-МАТИК”
ЕООД, гр. Плевен, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4835-26.04.2017/ /вх. №
000030-3897-06.04.2017/
На 06.04.2017 г. с вх. № 000030-3897, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” № 4, с 31 /тридесет и един/ броя игрални
автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4839-26.04.2017/ /вх. №
000030-3898-06.04.2017/
На 06.04.2017 г. с вх. № 000030-3898, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС“ ЕООД, гр.
Аксаково, 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.
Девня, кв. „Река Девня“, ул. „Петричка № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Девня, обл.
Варна, кв. „Река Девня“, ул. „Петричка № 3, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4838-26.04.2017/ /вх. №
000030-3030-24.03.2017/
На 24.03.2017 г. с вх. № 000030-3030, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС“ ЕООД, гр.
Аксаково, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Марциана” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано
от Славчо Иванов Асенов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Марциана ”
№ 26.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ОКЕАН ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4847-27.04.2017/ /вх. № 000030-360931.03.2017/
На 31.03.2017 г. с вх. № 000030-3609, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, ул.
„Георги Димитров” № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Георги
Димитров” № 3 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПЛАЗА БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4912-27.04.2017/ /вх. № 000030-293823.03.2017/
На 23.03.2017 г. с вх. № 000030-2938, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПЛАЗА БЕТ” ООД, гр. София, за
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издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 154, хотел „София Плаза“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на„ПЛАЗА БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 154, ЕИК: 204454358, представлявано заедно от Цветан
Валериев Дончев и Любомир Любомиров Димов – управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Христо Ботев” № 154, хотел „София Плаза“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАЗА БЕТ” ООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4904-27.04.2017/ /вх. №
000030-4138-13.04.2017/
На 13.04.2017 г. с вх. № 000030-4138, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл.
„Четиринадесети март“ № 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. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград, за
игралната зала:
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1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ВЛАТОД" ООД, гр. София /изх. № 000030-4927-27.04.2017/ /вх. № 000030-1283924.11.2016/
На 24.11.2016 г. с вх. № 000030-12839, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 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. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВЛАТОД” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб планина” № 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473,
представлявано заедно и поотделно от Владимир Йотов Владимиров и Тодор Кирилов
Мутафчийски – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4928-27.04.2017/ /вх. № 0000302037-24.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2037, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
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Бургас за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1,
обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област
Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4952-27.04.2017/ /вх. №
000030-14466-28.12.2016/
На 28.12.2016 г. с вх. № 000030-14466, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен“ № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
На проведеното на 28.04.2017 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане, при което установи, че от организатора е представен
одобрен от главния архитект на община Бургас технически проект - част архитектура, на
игралната зала и прилежащите й помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната
площ, както и документ за въвеждане в експлоатация на обекта /не е приключила процедурата по

въвеждане в експлоатация на обекта/, в който е разположена игралната зала.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от ЗХ Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
I. Отлага, разглеждането на искане вх. № 000030-14466/28.12.2016 г. от „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен“ № 33, като
задължава дружеството до следващото заседание на ДКХ да представи документ, от
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които е видно, че е приключила процедурата по въвеждане в експлоатация на обекта,
в който е разположена игралната зала.
II. Предупреждава организатора, че при неизпълнение на горното задължение
може да бъде отказано издаването на лиценз.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4943-27.04.2017/ /вх. № 0000304096-13.04.2017/
На 13.04.2017 г. с вх. № 000030-4096, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, гр. Несебър,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM
INN“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225,
представлявано от Йордан Димитров Йорданов – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: к. к. Слънчев брягизток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55“ ООД, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4932-27.04.2017/ /вх. № 0000304095-13.04.2017/
На 13.04.2017 г. с вх. № 000030-4095, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 5 /пет/
години, в игрално казино с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино
„STARBET CRYSTAL“.
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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. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225,
представлявано от Йордан Димитров Йорданов – управител, за организиране на хазартни игри
в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV,
кв. 19, казино „STARBET CRYSTAL“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване
за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4902-27.04.2017/ /вх. № 000030-324028.03.2017/
На 28.03.2017 г. с вх. № 000030-3240, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 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. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4919-27.04.2017/ /вх. №
000030-3993-11.04.2017/
На 11.04.2017 г. с вх. № 000030-3993, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Несебър, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”, ЕИК: 204526341, представлявано
заедно от Сергей Петров Господинов и Петър Валериев Георгиев – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Несебър, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз:
1. За лото игри:
1.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4905-27.04.2017/ /вх. № 000030-434820.04.2017/
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На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4348, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „5 ОТ 11“ за срок от 10 /десет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за
издаване на лиценз за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „5 ОТ 11“ за срок от 10 /десет/ години.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС”;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на лото
игра „ЛОТО ШАНС” и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към към системите за контрол върху игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
4. Правила за пунктовете за залагания и за централните пунктове за лото игра „ЛОТО
ШАНС” относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
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 залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4903-27.04.2017/ /вх. № 0000303474-29.03.2017/
На 29.03.2017 г. с вх. № 000030-3474, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 10 /десет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на
управление: София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и
Екатерина Сашкова Михайлова, най-малко двама от управителите заедно, освен в случаите, в
които дружествения договор предвижда друго, за издаване на лиценз за организиране на игри
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със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок
от 10 /десет/ години.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на игри
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
3. Технически и функционални изисквания към към системите за контрол върху игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
4. Правила за пунктовете за залагания и за централните пунктове за залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета относно вида на помещенията
и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4907-27.04.2017/ /вх. № 000030-458821.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4588, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС“ за срок от 10 /десет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за
издаване на лиценз за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС“ за срок от 10 /десет/ години.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС“;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на игри
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ
ШАНС“ и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към към системите за контрол върху игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
4. Правила за пунктовете за залагания и за централните пунктове за игри със залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС“
относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4908-27.04.2017/ /вх. № 000030-458921.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4589, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС“ за срок от 10 /десет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за
издаване на лиценз за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС“ за срок от 10 /десет/ години.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС“;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на игри
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС“;
3. Технически и функционални изисквания към към системите за контрол върху игрите
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС“;
4. Правила за пунктовете за залагания и за централните пунктове за игри със залагания
върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС“
относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4729-25.04.2017/ /вх. №
000030-4580-21.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4580, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.

Стр. 22
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
„Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел Захариев
Буков – управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 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.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4914-27.04.2017/ /вх. № 0000304733-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4733 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати 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 4 /четири/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати 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.
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4934-27.04.2017/ /вх. № 000030-458721.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4587 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за подмяна
на 1 /един/ брой игрална маса и 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрална маса и 2 /два/ броя игрални автомата, и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 5
/пет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрална маса и 2 /два/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л
„София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-494027.04.2017/ /вх. № 000030-4818-26.04.2017/
На 26.042017 г. с вх. № 000030-4818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“
№ 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203239833,
представлявано Ирина Благомирова Божилова, за увеличение със 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир
Стойчев“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4941-27.04.2017/ /вх. №
000030-4819-26.04.2017/

Стр. 24
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4819, 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 увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя
игрални места в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/
броя игрални места 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."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4749-26.04.2017/ /вх. №
000030-4304-20.04.2017/
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4750-26.04.2017/ /вх. №
000030-4305-20.04.2017/

Стр. 25
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н
Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4751-26.04.2017/ /вх. №
000030-4307-20.04.2017/
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4747-26.04.2017/ /вх. №
000030-4308-20.04.2017/

Стр. 26
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4916-27.04.2017/ /вх. №
000030-4716-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4716, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Гоце
Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
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."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4950-27.04.2017/ /вх. №
000030-4807-26.04.2017/

Стр. 27
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата със 7
/седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл.
„Севтополис” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4948-27.04.2017/ /вх. №
000030-4808-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Правец,
обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.8."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4947-27.04.2017/ /вх. №
000030-4809-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4809, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Мадрид“ № 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Гоце
Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 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.
2.9."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4741-26.04.2017/ /вх. №
000030-4306-20.04.2017/
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Труд, обл.
Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител , за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
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."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-4730-25.04.2017/ /вх. № 000030-430920.04.2017/
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На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИТ
2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Кикиша”
№ 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи
Димитър” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИТ 2000” 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.
2.11."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4744-26.04.2017/ /вх. № 0000304310-20.04.2017/
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-474226.04.2017/ /вх. № 000030-4586-21.04.2017/
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На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4586, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дряново,, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА” със седалище и адрес на управление: гр. Дряново,
ул. „Косьо Тафров” № 6, ЕИК: 817063059, представлявано от Ивелина Пенева Дотковска
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дряново,, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
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."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4748-26.04.2017/ /вх. № 000030-405912.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4059, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4745-26.04.2017/ /вх. № 000030-405612.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4056, в съответствие с чл.32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4746-26.04.2017/ /вх. № 000030-405712.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4057, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
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."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4829-26.04.2017/ /вх. № 0000304605-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4605, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Сандански, бул.
„Свобода” № 26.
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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 „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, бул.
„Свобода“ № 26.
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."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4831-26.04.2017/ /вх. № 0000304607-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4607, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4830-26.04.2017/ /вх. №
000030-4606-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4606, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУС ХОТЕЛС” 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.

Стр. 33
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в
сградата на „ХЕМУС ХОТЕЛС” 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.
2.19."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4840-26.04.2017/ /вх. №
000030-4352-21.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4352, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, обл. София - град, ул. „Търговска“ № 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-484427.04.2017/ /вх. № 000030-4618-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4618, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”,
община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.

Стр. 34
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-492127.04.2017/ /вх. № 000030-4619-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4619, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4843-27.04.2017/ /вх. №
000030-4620-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4620 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова

Стр. 35
Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
обл. Бургас, кв. „Чайка“ № 49Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
обл. Бургас, кв. „Чайка“ № 49Б.
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."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4842-27.04.2017/ /вх. №
000030-4621-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4621 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв.
Сарафово, ул. „Комсомолска“ № 5 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв.
Сарафово, ул. „Комсомолска“ № 5 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4846-27.04.2017/ /вх. № 000030-462224.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4622, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен”
№ 7.

Стр. 36
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4917-27.04.2017/ /вх. № 0000304657-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4657, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4915-27.04.2017/ /вх. № 000030-471125.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4711, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Георги Бакалов” № 1.
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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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, вх. А, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 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.
2.27."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-4922-27.04.2017/ /вх. № 0000304702-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4702, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и, ул. „Христо Силянов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и, ул. „Христо Силянов“ № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4727-25.04.2017/ /вх. № 000030-457721.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4577, 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
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 Руди Христов Баков и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-4912-27.04.2017/ /вх. № 000030-471525.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, за
подмяна на подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХАЗАРТ
08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Академик
Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан Илиев Пасков управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4925-27.04.2017/ /вх. №
000030-4728-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4728, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“
АД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя, подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златен рог” № 22, ет. 10, ап. офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за увеличение с 2 /два/ броя и подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“
№ 17.
ІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, 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.
2.31."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4939-27.04.2017/ /вх. № 0000304813-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, район „Запад”, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, район „Запад”, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-4936-27.04.2017/ /вх. № 000030-480426.04.2017/
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На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, 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. Нови
пазар, област Шумен, пл. „Раковски”, кв. 57, УПИ – 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Муткурова” №2, ЕИК:
117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, пл.
„Раковски”, кв. 57, УПИ – 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, 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.
2.33."К И К" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-4933-27.04.2017/ /вх. № 000030-480626.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4806, 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 К” ООД, гр. Монтана, за
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. Нова Загора,
област Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5 А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски”
№ 57.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К И К” ООД, гр. Монтана, 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
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За - 4
Против - няма.
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4935-27.04.2017/ /вх. № 0000304810-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4810, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к.
„Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуристите Сашо Белевски и Томаш Мачий Петриковски, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к.
„Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4938-27.04.2017/ /вх. № 0000304811-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
обл. Хасково, бул. „Трети март“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуристите Сашо Белевски и Томаш Мачий Петриковски, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл.
Хасково, бул. „Трети март“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.36."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4945-27.04.2017/ /вх. №
000030-4820-26.04.2017/
На 16.04.2017 г. с вх. № 000030-4820, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” 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.
2.37."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4944-27.04.2017/ /вх. №
000030-4821-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4821 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Трети март” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” 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.
2.38."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4942-27.04.2017/ /вх. № 000030-482226.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4822, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-490927.04.2017/ /вх. № 000030-4697-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 44
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Разлог, обл. Благоевград, ул.“Илийска“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-491127.04.2017/ /вх. № 000030-4699-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4699, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Овчарци, обл. Кюстендил, ул.“Рилски езера“ № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4951-27.04.2017/ /вх. № 000030-476326.04.2017/
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На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4763, 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“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 10 /десет/ и
увеличение с 11 /единадесет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за 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, бул. „Царица Йоана“ № 15;
2. с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3. с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38Б;
4. гр. София, бул. „Сливница“ № 133;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 44;
6. гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 24 /ъгъла с ул. „Г. С. Раковски“/;
7. гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 4 /ъгъла с ул. „Граф Игнатиев“/;
8. гр. София, ул. „Шипка“ № 43;
9. гр. Стара Загора, бул. „България“ – между хотел „България и бл. № 18;
10. гр. Сливен, ж. к. „Дружба“ бл. 87.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пордим, обл. Плевен, Цар Освободител“;
2. с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Централна“ № 25;
3. гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 1А;
4. с. Мадара, обл. Шумен, ул.„Панайот Волов“ № 5;
5. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 40А;
6. с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас, ул.„Иван Вазов“ № 10;
7. гр. Пазарджик, ул.„Стефан Караджа“ № 44;
8. гр. Хасково, ул. „Червена стена“ № 18;
9. гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
10. с. Бъзън, обл. Русе, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 13;
11. с. Руйно , общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шеста“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 46
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-4937-27.04.2017/ /вх. №
000030-4815-26.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4815, 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 5 /пет/ и промяна на адресите на 4 /четири/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2;
2. гр. Павел баня, обл. Стара Загора, УПИ II-автогара, кв. 51;
3. гр. Бургас, ул. „Транспортна“ 31;
4. гр. София, ул. „Обиколна“ № 32;
5. гр. Търговище, ул. „Ал. Стамболийски“ № 13, ПИ73626.509.388.
II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 74

2.

гр. Ямбол, ул. „Цар Освободител“ № 1-А

3.

гр. Монтана, ж. к. „Плиска“ бл. 10

4.

гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев“ № 85, ет. 1

НОВ АДРЕС
гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 15
гр. Царево, обл. Бургас , кв. Василико, ул. „Одринска Тракия“
№ 16
с. Калипетрово, обл. Силистра, на ъгъла на ул. „Ново Петрово“
и ул. „Герена“
с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, ул. „Дунав“ № 2А

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. № 000030-490627.04.2017/ /вх. № 000030-4696-25.04.2017/

Стр. 47
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4696, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО
1” в следния пункт:
- гр. Разлог, ул.“Илийска“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-491027.04.2017/ /вх. № 000030-4698-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4698, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Овчарци, обл. Кюстендил, ул.“Рилски езера“ № 39.

Стр. 48
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4949-27.04.2017/ /вх. № 000030-476426.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4764, 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 10 /десет/ и увеличение с 11 /единадесет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Царица Йоана“ № 15;
2. с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3. с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38Б;
4. гр. София, бул. „Сливница“ № 133;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 44;
6. гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 24 /ъгъла с ул. „Г. С. Раковски“/;
7. гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 4 /ъгъла с ул. „Граф Игнатиев“/;
8. гр. София, ул. „Шипка“ № 43;
9. гр. Стара Загора, бул. „България“ – между хотел „България и бл. № 18;
10. гр. Сливен, ж. к. „Дружба“ бл. 87.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пордим, обл. Плевен, Цар Освободител“;
2. с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Централна“ № 25;
3. гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 1А;
4. с. Мадара, обл. Шумен, ул.„Панайот Волов“ № 5;
5. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 40А;
6. с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас, ул.„Иван Вазов“ № 10;
7. гр. Пазарджик, ул.„Стефан Караджа“ № 44;
8. гр. Хасково, ул. „Червена стена“ № 18;
9. гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
10. с. Бъзън, обл. Русе, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 13;
11. с. Руйно , общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шеста“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 49
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4946-27.04.2017/ /вх. № 000030-476626.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 10 /десет/ и увеличение с 11 /единадесет/
броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК
ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Царица Йоана“ № 15;
2. с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 134;
3. с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38Б;
4. гр. София, бул. „Сливница“ № 133;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 44;
6. гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 24 /ъгъла с ул. „Г. С. Раковски“/;
7. гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 4 /ъгъла с ул. „Граф Игнатиев“/;
8. гр. София, ул. „Шипка“ № 43;
9. гр. Стара Загора, бул. „България“ – между хотел „България и бл. № 18;
10. гр. Сливен, ж. к. „Дружба“ бл. 87.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пордим, обл. Плевен, Цар Освободител“;
2. с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Централна“ № 25;
3. гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 1А;
4. с. Мадара, обл. Шумен, ул.„Панайот Волов“ № 5;
5. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 40А;
6. с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас, ул.„Иван Вазов“ № 10;
7. гр. Пазарджик, ул.„Стефан Караджа“ № 44;
8. гр. Хасково, ул. „Червена стена“ № 18;
9. гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
10. с. Бъзън, обл. Русе, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 13;
11. с. Руйно , общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Шеста“ № 20.
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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 единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4743-26.04.2017/ /вх. № 000030-434320.04.2017/
На 20.04.2017 г. с вх. № 000030-4343, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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 Ирибозо, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
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."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4926-27.04.2017/ /вх. № 0000304732-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. с вх. № 000030-4732, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов –
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управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел
„Хризантема”.
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."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4752-26.04.2017/ /вх. № 0000304583-21.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4583 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4833-26.04.2017/ /вх. № 000030-458421.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4584 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
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Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4832-26.04.2017/ /вх. № 000030-458521.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4585, 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. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 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.
2.4."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-4845-27.04.2017/ /вх. №
000030-4617-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.

Стр. 53
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4913-27.04.2017/ /вх. №
000030-4626-25.04.2017/
На 25.04.2017 г. със заявление с вх. № 000030-4726, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-1668/17.02.2017 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1842/21.02.2017 г.
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1353, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“
АД, гр. София, за увеличение с 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Грешката в Решение № 000030-1668/17.02.2017 г. се изразява в следното:
В приложението към Удостоверение за издаден лиценз: № 000030-1842/21.02.2017 г.,
са дублирани 11 единадесет броя игрални автомата.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ ДКХ,
РЕШИ:
Поправя по-горе описаната очeвидна фактическа грешка в Решение № 0000301668/17.02.2017 г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз №
000030-1842/21.02.2017 г. на „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София, както следва:
1. След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 83 /осемдесет и три/
броя игрални автомата с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални места, както следва:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
Orange Collection
Orange Collection
Orange Collection
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5

EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT
EGT
EGT
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентифик
ационен
номер
112234
112235
112236
112237
112238
112239
112240
112241
112242
112243
112244
112245
112246
112217
112218
112219
112220
112221
112222
112223
112224
112225

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2445.1
1
2601
1
2601
1
2601
1
2445.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1
2448.1
1

Стр. 54
23.
24.
25.
26.

PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-5

27.

JOPPY

28.

JOPPY

29.

JOPPY

30.

JOPPY

31.

JOPPY

32.

JOPPY

33.

JOPPY

34.

JOPPY

35.

JOPPY

36.

JOPPY

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
Green Collection
Green Collection
Green Collection
Diamond Life Multi-1
Diamond Life Multi-1
Diamond Life Multi-1
Diamond Life Multi-1
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
PREMIER FRUITS
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-6
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870
Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870
Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870

75.

76.
77.

EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT-VS8
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT-VS11-1
EGT-VS11-1
EGT-VS11-1
EGT-VS11-1
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

112226
112227
112228
112229

2448.1
2448.1
2448.1
2448.1

1
1
1
1

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100355

2352.1

1

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100356

2352.1

1

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100298

2352.1

1

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100299

2352.1

1

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100300

2352.1

1

“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM100523

2352

1

“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM100524

2352

1

“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM100525

2352

1

“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM100526

2352

1

“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM100527

2352

1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

100874
100875
102088
102089
123795
123796
123797
123798
123799
116843
116844
116845
116846
116847
116848
116849
116850
130996
130997
130998
117724
117725
117726
117727
126359
126360
126361
126362
126363
105280
105281
133969
130988
130989
130990
94868
110495
110488

2294.2
2403
2294.2
2403
2562.2
2562.2
2562.2
2562.2
2562.2
2562.1
2562.1
2562.1
2562.1
2562.1
2562.1
2562.1
2562.1
2618
2618
2618
2533
2533
2533
2533
2598
2598
2598
2598
2598
2394.1
2394.1
2582.1
2598
2598
2598
2294.1
2448
2562.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FV 834 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

705846

2624

1

FV 834 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

705848

2624

1

FV 834 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

705849

2624

1

Стр. 55
78.
79.
80.
81.

82.
83.

Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870
Build 5165
Premium-V+Gaminator
6T
Premium-V+Gaminator
6T
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870
Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION # 4, V6.0870
Build 5165
Electronic Roulette

FV 834 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

705850

2624

1

FV 310 CF2

Austrian Gaming Industries GmbH

712159

2648

1

FV 310 CF2

Austrian Gaming Industries GmbH

712160

2648

1

FV 310 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

712161

2624

1

FV 310 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

712162

2624

1

QUADRA

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

7923

2516

4

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-4923 от 27.04.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-4923/27.04.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова Загора, за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 33.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-4302/4303 от 20.04.2017 г.
На заседание на 21.04.2017 г. ДКХ реши да отложи произнасянето си до следващото
заседание на ДКХ по Докладна записка изх. № 000030-4302/4303 от 20.04.2017 г. на
председателя на ДКХ.
На заседанието на 28.04.2017 г. Комисията разгледа посочените в докладната записка
на председателя на ДКХ обстоятелства. Предвид факта, че от Националната агенция за
приходите и от съответното ТД на НАП – Бургас са изяснени обстоятелствата по отношение
на публичните задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Прекратява откритите производства по прилагане на принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на лицензи, за които са издадени
Удостоверение № 000030-4222/12.04.2016 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А и Удостоверение №
000030-2191/01.03.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18 Б на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД със
седалище гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161,
представлявано от Таквор Тиоп Закарян – управител.

Стр. 56
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане искания вх. № 000030-390506.04.2017 г. от "ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД и вх. № 000030-3957-10.04.2017 г. "ГРАНД
МАКАО СОФИЯ" ЕООД.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5050-28.04.2017/ /вх. № 0000303905-06.04.2017/
На 06.04.2017 г. с вх. № 000030-3905, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Освобождение“ № 87.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Камено, област Бургас, ул. „Освобождение“ № 87.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 57
2.3."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5051-28.04.2017/ /вх.
№ 000030-3957-10.04.2017/
На 10.04.2017 г. с вх. № 000030-3957, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 70, хотел
„Ровно”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК:
201903610, представляван от Иво Велков Иванов – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

