РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-5876
Гр. София, 19.05.2017 г.
Днес, 19 май 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. № 449-18.05.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5635-18.05.2017/ /вх. № 000030-527009.05.2017/
1.2."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-5662-18.05.2017/ /вх. № 0000305328-10.05.2017/
1.3."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5642-18.05.2017/ /вх. № 0000305326-10.05.2017/
Раздел четвърти. 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."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5400-12.05.2017/ /вх. № 000030-403612.04.2017/
1.2."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5401-12.05.2017/ /вх. № 000030-403712.04.2017/
1.3."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-5542-16.05.2017/ /вх. № 000030-270817.03.2017/
1.4."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-5593-18.05.2017/ /вх. №
000030-5240-05.05.2017/
1.5."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5621-18.05.2017/ /вх. № 000030-496428.04.2017/
1.6."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5622-18.05.2017/ /вх. № 000030-496628.04.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5170-03.05.2017/ /вх. № 000030-488427.04.2017/
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1.2."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-5494-16.05.2017/ /вх. №
000030-5101-02.05.2017/
1.3."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-5626-18.05.2017/ /вх. № 000030-539112.05.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пливдив /изх. № 000030-5632-18.05.2017/ /вх. № 000030-249415.03.2017/
1.2."УИН БЕТ 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-5629-18.05.2017/ /вх. № 000030-422319.04.2017/
1.3."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5664-18.05.2017/ /вх. №
000030-4038-12.04.2017/
1.4."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-5650-18.05.2017/
/вх. № 000030-4609-24.04.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5283-09.05.2017/ /вх. № 000030-514503.05.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5281-09.05.2017/ /вх. № 000030-514703.05.2017/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5282-09.05.2017/ /вх. № 000030-514803.05.2017/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5280-09.05.2017/ /вх. № 000030-515103.05.2017/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5553-16.05.2017/ /вх. № 000030-536411.05.2017/
1.6."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-5434-12.05.2017/ /вх. №
000030-5308-10.05.2017/
1.7."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5437-15.05.2017/ /вх. №
000030-5245-05.05.2017/
1.8."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-5537-16.05.2017/ /вх. № 000030-530710.05.2017/
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5638-18.05.2017/ /вх. № 000030-549215.05.2017/
1.10."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5639-18.05.2017/ /вх. № 0000305516-16.05.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-5178-04.05.2017/ /вх. №
000030-4979-28.04.2017/
2.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5184-04.05.2017/ /вх. № 0000304924-27.04.2017/
2.3."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5176-03.05.2017/ /вх. № 000030-496828.04.2017/
2.4."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5655-18.05.2017/ /вх. № 000030-540912.05.2017/
2.5."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5657-18.05.2017/ /вх. № 000030-541012.05.2017/
2.6."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5179-04.05.2017/ /вх. № 0000304850-27.04.2017/
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2.7."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5180-04.05.2017/ /вх. № 0000304852-27.04.2017/
2.8."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5272-09.05.2017/ /вх. № 0000304857-27.04.2017/
2.9."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5181-04.05.2017/ /вх. № 0000304858-27.04.2017/
2.10."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5182-04.05.2017/ /вх. № 0000304859-27.04.2017/
2.11."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5173-03.05.2017/ /вх. № 0000304860-27.04.2017/
2.12."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5169-03.05.2017/ /вх. № 0000304861-27.04.2017/
2.13."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5168-03.05.2017/ /вх. № 0000304862-27.04.2017/
2.14."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5171-03.05.2017/ /вх. № 0000304863-27.04.2017/
2.15."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5177-04.05.2017/ /вх. № 0000304864-27.04.2017/
2.16."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5175-03.05.2017/ /вх. № 0000304865-27.04.2017/
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5174-03.05.2017/ /вх. № 0000304867-27.04.2017/
2.18."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5172-03.05.2017/ /вх. № 0000304868-27.04.2017/
2.19."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5226-04.05.2017/ /вх. № 0000304963-28.04.2017/
2.20."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-5310-10.05.2017/ /вх. № 000030-4803-26.04.2017/
2.21."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5344-10.05.2017/ /вх. № 0000304876-27.04.2017/
2.22."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5346-10.05.2017/ /вх. № 0000305076-02.05.2017/
2.23."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5348-10.05.2017/ /вх. № 0000305077-02.05.2017/
2.24."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5349-10.05.2017/ /вх. № 0000305078-02.05.2017/
2.25."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5539-16.05.2017/ /вх. № 0000305365-11.05.2017/
2.26."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5341-10.05.2017/ /вх. № 000030-496528.04.2017/
2.27."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5284-09.05.2017/ /вх. № 000030-514303.05.2017/
2.28."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5279-09.05.2017/ /вх. № 000030-515303.05.2017/
2.29."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5339-10.05.2017/ /вх. № 0000305139-03.05.2017/
2.30."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5273-09.05.2017/ /вх. № 000030-514003.05.2017/
2.31."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-5312-10.05.2017/ /вх. № 000030-515203.05.2017/
2.32."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-5345-10.05.2017/ /вх. № 0000305142-03.05.2017/
2.33."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-5347-10.05.2017/ /вх. № 0000305141-03.05.2017/
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2.34."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5343-10.05.2017/ /вх. № 0000305150-03.05.2017/
2.35."Ц.Б.С.-2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5311-10.05.2017/ /вх. № 000030-514403.05.2017/
2.36."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5541-16.05.2017/ /вх. № 000030-536611.05.2017/
2.37."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-5275-09.05.2017/ /вх. № 000030-514603.05.2017/
2.38."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5314-10.05.2017/ /вх. № 000030-514903.05.2017/
2.39."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5351-10.05.2017/ /вх. № 0000305155-03.05.2017/
2.40."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-535010.05.2017/ /вх. № 000030-5207-04.05.2017/
2.41."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-533810.05.2017/ /вх. № 000030-5220-04.05.2017/
2.42."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5337-10.05.2017/ /вх. № 000030-519104.05.2017/
2.43."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5342-10.05.2017/ /вх. № 0000305192-04.05.2017/
2.44."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5336-10.05.2017/ /вх. № 000030-519904.05.2017/
2.45."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-5543-16.05.2017/ /вх. № 000030-519304.05.2017/
2.46."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5544-16.05.2017/ /вх. № 000030-519604.05.2017/
2.47."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5352-10.05.2017/ /вх. №
000030-5238-05.05.2017/
2.48."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5429-12.05.2017/ /вх. № 0000305239-05.05.2017/
2.49."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5340-10.05.2017/ /вх. № 000030-486627.04.2017/
2.50."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5419-12.05.2017/ /вх. № 0000305198-04.05.2017/
2.51."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5361-11.05.2017/ /вх. № 000030-520204.05.2017/
2.52."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-5418-12.05.2017/ /вх. № 0000305217-04.05.2017/
2.53."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5420-12.05.2017/ /вх. №
000030-5222-04.05.2017/
2.54."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5416-12.05.2017/ /вх. № 000030-522804.05.2017/
2.55."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5552-16.05.2017/ /вх. № 000030-522904.05.2017/
2.56."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5417-12.05.2017/ /вх. № 000030-523304.05.2017/
2.57."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5624-18.05.2017/ /вх. № 000030-526509.05.2017/
2.58."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5549-16.05.2017/ /вх. № 000030-528809.05.2017/
2.59."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5602-18.05.2017/ /вх. № 000030-528909.05.2017/
2.60."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5414-12.05.2017/ /вх. № 000030-523104.05.2017/

Стр. 5
2.61."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5555-16.05.2017/ /вх. № 000030-523204.05.2017/
2.62."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5554-16.05.2017/ /вх. № 000030-526609.05.2017/
2.63."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5551-16.05.2017/ /вх. № 000030-528709.05.2017/
2.64."МЕГАШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-5415-12.05.2017/
/вх. № 000030-5321-10.05.2017/
2.65."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5413-12.05.2017/ /вх. №
000030-5323-10.05.2017/
2.66."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5628-18.05.2017/ /вх. №
000030-5325-10.05.2017/
2.67."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5625-18.05.2017/ /вх. №
000030-5327-10.05.2017/
2.68."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5432-12.05.2017/ /вх. № 0000305322-10.05.2017/
2.69."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5431-12.05.2017/ /вх. № 0000305324-10.05.2017/
2.70."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5497-16.05.2017/ /вх. № 000030-523004.05.2017/
2.71."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5496-16.05.2017/ /вх. № 000030-523404.05.2017/
2.72."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5495-16.05.2017/ /вх. № 000030-523504.05.2017/
2.73."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5538-16.05.2017/ /вх. № 0000305368-11.05.2017/
2.74."МИХНЕВИ- Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-5588-17.05.2017/ /вх. №
000030-5296-10.05.2017/
2.75."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-5603-18.05.2017/ /вх. № 0000305377-11.05.2017/
2.76."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-5604-18.05.2017/
/вх. № 000030-5398-12.05.2017/
2.77."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-560518.05.2017/ /вх. № 000030-5425-12.05.2017/
2.78."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-5592-17.05.2017/ /вх. № 000030-548615.05.2017/
2.79."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, /изх. № 000030-5658-18.05.2017/ /вх. № 000030-529510.05.2017/
2.80."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5594-18.05.2017/ /вх. № 0000305367-11.05.2017/
2.81."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5627-18.05.2017/ /вх. №
000030-5482-15.05.2017/
2.82."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5600-18.05.2017/ /вх. №
000030-5484-15.05.2017/
2.83."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5601-18.05.2017/ /вх. №
000030-5485-15.05.2017/
2.84."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-5623-18.05.2017/ /вх. № 0000305449-15.05.2017/
2.85."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5648-18.05.2017/ /вх. № 000030-548015.05.2017/
2.86."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-5653-18.05.2017/ /вх. №
000030-5254-05.05.2017/
2.87."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-5652-18.05.2017/ /вх. №
000030-5255-05.05.2017/
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2.88."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5654-18.05.2017/ /вх. № 0000305426-12.05.2017/
2.89."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5651-18.05.2017/ /вх. № 0000305427-12.05.2017/
2.90."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5649-18.05.2017/ /вх. № 0000305428-12.05.2017/
2.91."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5644-18.05.2017/ /вх. № 0000305430-12.05.2017/
2.92."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5646-18.05.2017/ /вх. № 0000305433-12.05.2017/
2.93."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5661-18.05.2017/ /вх. № 0000305290-09.05.2017/
2.94."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-5637-18.05.2017/ /вх. №
000030-5424-12.05.2017/
2.95."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5630-18.05.2017/ /вх. № 0000305451-15.05.2017/
2.96."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5666-18.05.2017/ /вх. № 000030-558617.05.2017/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
09.05.2017/ /вх. № 000030-5136-03.05.2017/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
09.05.2017/ /вх. № 000030-5138-03.05.2017/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
18.05.2017/ /вх. № 000030-5446-15.05.2017/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
18.05.2017/ /вх. № 000030-5450-15.05.2017/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5631-18.05.2017/ /вх.
16.05.2017/

№ 000030-5276№ 000030-5278№ 000030-5596№ 000030-5598№ 000030-5501-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-527409.05.2017/ /вх. № 000030-5135-03.05.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-527709.05.2017/ /вх. № 000030-5137-03.05.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559518.05.2017/ /вх. № 000030-5445-15.05.2017/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559718.05.2017/ /вх. № 000030-5447-15.05.2017/
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5599-18.05.2017/ /вх. № 000030-548715.05.2017/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5634-18.05.2017/ /вх. № 000030-550416.05.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5633-18.05.2017/ /вх. № 000030-550316.05.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-5436-15.05.2017/ /вх. №
000030-5237-04.05.2017/
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1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5438-15.05.2017/ /вх. № 0000305305-10.05.2017/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5439-15.05.2017/ /вх. №
000030-5306-10.05.2017/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5550-16.05.2017/ /вх. №
000030-5390-12.05.2017/
1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5545-16.05.2017/ /вх. № 000030-535510.05.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5313-10.05.2017/ /вх. № 000030-516003.05.2017/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5548-16.05.2017/ /вх. № 0000305356-10.05.2017/
2.3."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5546-16.05.2017/ /вх. № 0000305358-10.05.2017/
2.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5547-16.05.2017/ /вх. № 0000305359-10.05.2017/
2.5."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5640-18.05.2017/ /вх. № 0000305556-16.05.2017/
2.6."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5641-18.05.2017/ /вх. № 0000305557-16.05.2017/
2.7."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-559117.05.2017/ /вх. № 000030-5383-11.05.2017/
2.8."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-559017.05.2017/ /вх. № 000030-5384-11.05.2017/
2.9."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-558917.05.2017/ /вх. № 000030-5385-11.05.2017/
2.10."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-5656-18.05.2017/ /вх. № 0000305382-11.05.2017/
2.11."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5636-18.05.2017/ /вх. №
000030-5404-12.05.2017/
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5660-18.05.2017/ /вх. № 000030-553516.05.2017/
Раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел десети. 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. № 44918.05.2017г./
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://1xbet109.com
https://1xbetbk2.com
https://www.springbokcasino.co.za
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
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помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
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://1xbet109.com
2. https://1xbetbk2.com
3. https://www.springbokcasino.co.za
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,
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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, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.1.„НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София/изх.№ 000030-542312.05.2017 г./,/вх. № 000030-5298-10.05.2017 г./
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5298, е подадено писмено заявление от „Ново
Инвестмънт България” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „Ново Инвестмънт България” ЕООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от
управителите Сашо Белевски и Милош Пеич и от прокуристите Томаш Мачий
Петриковски, Живко Ковачевич и Илиас Басиурис, като всеки прокурист представлява
дружеството заедно с един управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както
следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ
АВТОМАТИ:
№ по
Наименование
ред
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител
1.

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

Система за формиране на премия „Джакпот“ OCTA
Jackpot Controller
OJPSR-14a
ДП-143 от 03.05.2017 г.
Novomatic Gaming Industries Gmbh
„Ново Инвестмънт България” ЕООД /
№ 0000-12327/10.11.2016 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
721450
2017
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Против - няма.
1.2.„БУЛ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София/изх.№ 000030-5422-12.05.2017 г./,/вх. № 0000305244-05.05.2017 г./
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5244, е подадено писмено заявление от „БУЛ ГЕЙМС”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Кръстю Пастухов” No 12 Б, ЕИК:
115946331, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ
АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

1.

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

Система за формиране на премия „Джакпот“
Gamekeeper
GKJP-16
ДП-142 от 11.04.2017 г.
„БУЛ ГЕЙМС” ЕООД /
№ И-1683/23.07.2012 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БУЛ ГЕЙМС” ЕООД /
№ И-1683/23.07.2012 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
001
2017

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София/изх.№ 000030-5540-16.05.2017 г./,/вх. № 0000305363-11.05.2017 г./
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5363, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

GAMES UNLIMITED

Тип
Версия
Протокол от изпитване №
Производител

GLS 100, VST 100, CU 100
LX.R.5.5.3
170213844c от 03.01.2017 г. и 151212694h от 14.04.2016 г.
adp Gauselmann GmbH
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

3220100022
2015 г.
1. Badlands Bounty;
2. Bahama Roulette;
3. Kenotopia;
4. Scent of the Money;
5. Golden Wings;
6. Jolly’s Cap;
7. Gold & Glory;
8. Gems of the Night;
9. Northern Delight;
10. Super 7 reels;
11. Fruits of the Desert;
12. Mystic Dew;
13. Nileliner;
14. Sentinels of Dawn;
15. Pirates Arr Us;
16. Knights Life;
17. Dragons Treasure;
18. Desert of Scorpions;
19. Magic Mirror;
20. Tropical Heat;
21. Egypt Sun;
22. Asian Spirit;
23. Bird of Prey;
24. Thunder Storm;
25. Hocus Pocus;

Стр. 12
26. Extra Wild;
27. Cash Fruits Wild;
28. Girls Wanna;
29. Metamorphosis;
30. 77777;
31. White Buffalo;
32. World of Wizard;
33. Diamond & Gold;
34. Asian Challenge;
35. Zentaurus;
36. Multi Wild;
37. Blazing Star 7;
38. Brewing Gold;
39. Spirit of Nature;
40. Light Blocks.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5607-18.05.2017
г./,/вх. № 000030-5474-15.05.2017 г./
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5474, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

EGYPTIAN EMPIRE

Тип

IGT

Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

ИА-2666 от 11.05.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
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Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
2143265
2015 г.
Видео слот:
1. EGYPTIAN EMPIRE CLEOPATRA;
2. EGYPTIAN EMPIRE EGYPTIAN ROYALS;
3. EGYPTIAN EMPIRE EGYPTIAN SKIES;
4. EGYPTIAN EMPIRE PHARAOH’S
FORTUNE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5608-18.05.2017
г./,/вх. № 000030-5476-15.05.2017 г./
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5476, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ
ДЖАКПОТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Система за формиране на премия “Джакпот“

Тип, версия
Протокол от изпитване №

AVP Bonus Server Controller
ДП-136.1 от 12.05.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V.
(АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 0000304150/04.05.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос,

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
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разпространение и сервиз на игрално
оборудване
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

2143265
2015 г.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„РИЙЛ СПЕЙН“ ООД, Малта /изх. № 000030-5643-18.05.2017 г./,/вх. № 000030-541212.05.2017 г./
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5412, е подадено писмено заявление от „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „РИИЛ СПЕЙН” ООД със седалище и адрес на
управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”,
представлявано поотделно от Гай Темплър и Рафаел Ашкенази – директори, версия на
игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ИГРАЛНА СИСТЕМА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

REEL Spain PLC’s “PokerStars” Gambling System

Документ от изпитване №

2017RSL190LC401 от 18.04.2017 г.
Amaya Software, Evolution Gaming, Xterra Games
Ltd.
„РИИЛ СПЕЙН” ООД/
000030-13946/20.12.2016 г. за организиране на
хазартна игра /игри в игрално казино,
организирани онлайн/
Игри в игрално казино:
1. Texas Hold’em;
2. Omaha;
3. Omaha Hi/Lo;
4. Mixed Hold’em / Omaha;
5. Seven Card Stud;
6. Seven Card Stud Hi/Lo;
7. Razz;
8. Badugi;

Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Онлайн залагания:
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9. Five Card Draw;
10. 2-7 Single Draw;
11. 2-7 Triple Draw;
12. Horse;
13. 8 Game Mix;
14. Baccarat;
15. Heads-Up Hold’em;
Блекджaк:
16. European Blackjack;
17. Classic Blackjack;
18. Atlantic City Blackjack;
19. Premium Blackjack;
20. Premium Atlantic City Blackjack;
21. Double Deck Blackjack;
22. Double Deck Atlantic City Blackjack;
23. Perfect Pairs Blackjack;
Рулетка:
24. European Roulette;
25. Classic European Roulette;
26. Double Ball Roulette;
Видеопокер:
27. Jacks or Better;
28. Deuces Wild;
29. Joker Poker;
30. Double Bonus;
31. Double Double Bonus;
32. Live Baccarat;
33. Live Blackjack;
34. Live Casino Hold’m;
35. Live Roulette;
36. Live Three card Poker;
37. Live Caribbean Stud Poker;
38. 7 Lucky Dwarfs;
39. Ali Baba;
40. Beowulf;
41. Big Bad Wolf;
42. Dolly Parton;
43. Dragon Slot;
44. Firestorm;
45. Glutters;
46. Golden Rome;
47. Goldilocks;
48. KGB Bears;
49. Khepri;
50. King Colossus;
51. Light Racers;
52. Little Pigs Strike Back;
53. Little Red;
54. Luck O’ the Irish;
55. Mad Piñatas;
56. Magic Gems;
57. Megadeth;
58. Monster Mash;
59. Octopus Kingdom;
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60. Pablo Picasslot;
61. Potion Factory;
62. Queen OF Thrones;
63. Reely Roulette;
64. Robyn;
65. Sinbad;
66. Supernova;
67. Taxi;
68. The Master cat;
69. Treasure Island;
70. Wild Bandits;
71. Xcalibur;
72. Zombie Rush.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5635-18.05.2017/ /вх. № 0000305270-09.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5270, 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов
Матев – управител, изразяващи се в промяна на дружеството от EООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-5662-18.05.2017/ /вх. №
000030-5328-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5328, 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 „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр.
Стара Загора, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
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хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКОБЕЛЛА 10” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Свети
Княз Борис” № 119, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Юлиан Данев Саръмов,
за промени на седалище и адреса на управление, управителя на дружеството и в състава
управителния орган.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕКОБЕЛЛА 10”
ООД, гр. Стара Загора, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 4
Против - няма.
1.3."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5642-18.05.2017/ /вх. №
000030-5326-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5326, 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 „ФОРТУНА-ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Варна, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 промяна в издаден лиценз на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Станислав Георгиев
Гочев - управител, за промяна в състава на управителния орган на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ФОРТУНАГЕЙМС” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5400-12.05.2017/ /вх. № 000030-403612.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4036, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
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. Велико
Търново, бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул.
„България” № 29, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5401-12.05.2017/ /вх. № 000030-403712.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4037, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
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. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
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 „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 8, с 26 /двадесет и шест/ 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-5542-16.05.2017/ /вх. № 0000302708-17.03.2017/
На 17.03.2017 г. с вх. № 000030-2708, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ООД, гр. Раковски,
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. Раковски,
област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„КОЛОРАДО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров Айлов –
управител, и Ана Николова Айлова - управител, заедно и поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Москва” № 5, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-5593-18.05.2017/ /вх. №
000030-5240-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“,
гр. Пловдив, 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 обект с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Гладстон” № 7-9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 7-9, с 38 /тридесет
и осем/ броя игрални автомата с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5621-18.05.2017/ /вх. № 0000304964-28.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4964, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, 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, р-н
„Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер, със 72 /седемдесет и два/ броя игрални автомата
със 79 /седемдесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5622-18.05.2017/ /вх. № 0000304966-28.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4966, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, 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, район
„Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул.
„Людвиг Заменхоф” № 4, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лицензи по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5170-03.05.2017/ /вх. № 0000304884-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4884, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на на „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК:
130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител , за срок от 10 /десет/ години
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15, със 47 /четиридесет и седем/ броя игрални автомата с 50
/петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-5494-16.05.2017/
/вх. № 000030-5101-02.05.2017/
На 02.05.2017 г. с вх. № 000030-5101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал.
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3 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058,
представляван от Генко Иванов Базитов /физическо лице - търговец/, за срок от 5 /пет/ години
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-5626-18.05.2017/ /вх. № 0000305391-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5391, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Антим I” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на
управление: с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174,
представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, за срок от 5 /пет/ години
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Антим I” № 7, с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пливдив /изх. № 000030-5632-18.05.2017/ /вх. № 000030-249415.03.2017/
На 15.03.2017 г. с вх. № 000030-2494, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, 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-Изток, УПИ I, кв. 75.
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 „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, 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-Изток, УПИ I, кв. 75.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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."УИН БЕТ 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-5629-18.05.2017/ /вх. № 000030-422319.04.2017/
На 19.04.2017 г. с вх. № 000030-4223, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ 1” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-район Център, УПИ III, кв. 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ 1” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Младост, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201311910,
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представлявано от Данаил Христов Илиев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к.
Слънчев бряг-район Център, УПИ III, кв. 71.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ 1” ООД, 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."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-5664-18.05.2017/ /вх.
№ 000030-4038-12.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4038, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД, гр.
Велико Търново, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. СВ. Кирил и
Методий“ № 72.
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 „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” № 12, ЕИК: 203866608, представлявано от
Тодор Иванов Димитров - управител, и Даниел Василев Бъчваров – управител, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 72.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД, гр. Велико
Търново, 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
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За - 4
Против - няма.
1.4."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-565018.05.2017/ /вх. № 000030-4609-24.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4609, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.Свети Влас, ул. „Цар Симеон” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград със
седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” бл.2, вх.А, ет.1, ЕИК:
201492357, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.Свети
Влас, ул. „Цар Симеон” № 25.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, 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 седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5283-09.05.2017/ /вх. № 000030-514503.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5145, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5281-09.05.2017/ /вх. № 000030-514703.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
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
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 5 /пет/ броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ.
Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5282-09.05.2017/ /вх. № 000030-514803.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5148, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5280-09.05.2017/ /вх. № 000030-515103.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр.
Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
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 „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, 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.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5553-16.05.2017/ /вх. № 000030-536411.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-5434-12.05.2017/ /вх. №
000030-5308-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за увеличение със 17 /седемнадесет/ броя на игралните маси в игрално казино
с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение със 17 /седемдесет/
броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л
„Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5437-15.05.2017/
/вх. № 000030-5245-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5245, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 29
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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за намаление със
6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-5537-16.05.2017/ /вх. № 000030-530710.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 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 „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 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.
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5638-18.05.2017/ /вх. № 000030-549215.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5492, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” 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 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хл „София Принцес Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5639-18.05.2017/ /вх. № 0000305516-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-5178-04.05.2017/ /вх. №
000030-4979-28.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4979, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги Добрев Иванов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр.
Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5184-04.05.2017/ /вх. №
000030-4924-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 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. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5176-03.05.2017/ /вх. № 000030-496828.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4968, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 15
/петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕСТЕН-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул.
„Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 15
/петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН-2007” ООД, 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."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5655-18.05.2017/ /вх. № 000030-540912.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5409, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН - 2007” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч,
м. „Гаргулица”.
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 „КЕСТЕН2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец” №
5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, м. „Гаргулица”.
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."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-5657-18.05.2017/ /вх. № 000030-541012.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5410, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София, за

Стр. 33
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл.
Велико Търново, ул. „Янко Боянов” № 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 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 „КЕСТЕН2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец” №
5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико
Търново, ул. „Янко Боянов” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5179-04.05.2017/ /вх. №
000030-4850-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4850, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5180-04.05.2017/ /вх. №
000030-4852-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4852 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, 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.
2.8."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5272-09.05.2017/ /вх. №
000030-4857-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4857, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв.
„Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 35
2.9."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5181-04.05.2017/ /вх. №
000030-4858-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4858 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли”
№ 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„27-ми Юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5182-04.05.2017/ /вх. №
000030-4859-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4859, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Свети Иван Рилски”, бл. 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Свети Иван Рилски”, бл. 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 36
2.11."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5173-03.05.2017/ /вх. №
000030-4860-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4860, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Д-р Пискюлиев” № 62.
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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Д-р Пискюлиев” № 62.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5169-03.05.2017/ /вх. №
000030-4861-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4861, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Осми Приморски полк” № 91.
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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Осми Приморски полк” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 37
2.13."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5168-03.05.2017/ /вх. №
000030-4862-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4862, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, 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. Варна, р-н „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5171-03.05.2017/ /вх. №
000030-4863-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 38
2.15."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5177-04.05.2017/ /вх. №
000030-4864-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4864, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, 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. Аксаково, обл. Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
обл. Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5175-03.05.2017/ /вх. №
000030-4865-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4865, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Алеко Константинов” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Алеко Константинов” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 39
Против - няма.
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5174-03.05.2017/ /вх. №
000030-4867-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4867, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Дубровник” № 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 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.
2.18."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5172-03.05.2017/ /вх. №
000030-4868-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.19."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5226-04.05.2017/ /вх. №
000030-4963-28.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4963, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
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 „ЛАЙТИН ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов Евтимов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
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."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-5310-10.05.2017/ /вх. № 000030-480326.04.2017/
На 26.04.2017 г. с вх. № 000030-4803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места със 6 /шест/ броя
игрални автомата със 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов ” № 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 „ЧЕРРИ”
ООД, гр. Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител, и Георги Минков
Демирев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6
/шест/ броя игрални места със 6 /шест/ броя игрални автомата със 6 /шест/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов ” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ” ООД, 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

Стр. 41
За - 4
Против - няма.
2.21."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5344-10.05.2017/ /вх. № 0000304876-27.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4876, 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. Благоевград,
ул. „Иван Михайлов” № 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 „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. Благоевград, ул. „Иван
Михайлов“ № 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.
2.22."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5346-10.05.2017/ /вх. № 0000305076-02.05.2017/
На 02.05.2017 г. с вх. № 000030-5076, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 1 /един/ брой игрален автомат 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.

Стр. 42
2.23."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5348-10.05.2017/ /вх. № 0000305077-02.05.2017/
На 02.05.2017 г. с вх. № 000030-5077, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Благоевград,
ул. „Иван Михайлов” № 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 „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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Иван Михайлов“ № 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.
2.24."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5349-10.05.2017/ /вх. № 0000305078-02.05.2017/
На 02.05.2017 г. с вх. № 000030-5078, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сандански,
бул. „Свобода” № 26.
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 1 /един/ брой игрален автомат 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.

Стр. 43
2.25."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5539-16.05.2017/ /вх. №
000030-5365-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5365, 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. Добрич, ул.
„Добруджа” № 32.
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. Добрич, ул.
„Добруджа“ № 32.
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."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5341-10.05.2017/ /вх. № 000030-496528.04.2017/
На 28.04.2017 г. с вх. № 000030-4965, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител”
№ 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КА & РЕ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4,
ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав
Душков Михайлов – управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
обл. Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.27."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5284-09.05.2017/ /вх. № 0000305143-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5143, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара
Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5279-09.05.2017/ /вх. № 000030-515303.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5153, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Младост“, бул. „Александър Малинов” № 51.
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
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. „Александър Малинов” № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5339-10.05.2017/ /вх. № 0000305139-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 131004720, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5273-09.05.2017/ /вх. № 0000305140-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5140, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 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.
2.31."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-5312-10.05.2017/ /вх. № 000030-515203.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5152, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63,
ЕИК: 121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и
Митко Цветанов Тодоров, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 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.
2.32."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-5345-10.05.2017/ /вх. № 0000305142-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5142, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за намаление на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
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."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-5347-10.05.2017/ /вх. № 0000305141-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр.
София, за намаление на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пазарджик, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5343-10.05.2017/ /вх. № 0000305150-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5311-10.05.2017/ /вх. № 000030-514403.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5144, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5541-16.05.2017/ /вх. № 000030-536611.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 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 „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
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."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-5275-09.05.2017/ /вх. № 0000305146-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5146, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
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управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5314-10.05.2017/ /вх. № 000030-514903.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители , за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 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.
2.39."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5351-10.05.2017/ /вх. №
000030-5155-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5155, 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. Златица,
обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 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 „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. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.

Стр. 50
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 0000305350-10.05.2017/ /вх. № 000030-5207-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5207, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
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 „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул.
„Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-533810.05.2017/ /вх. № 000030-5220-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – Валентин Вангелов”
ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 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. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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
„ВАЛМАР – Валентин Вангелов” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево,
област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369,
представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – Валентин Вангелов” ЕООД,
гр. Раднево, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5337-10.05.2017/ /вх. № 0000305191-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5342-10.05.2017/ /вх. №
000030-5192-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5192, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за намаление на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
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Христов Илиев – управител, за намаление на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5336-10.05.2017/ /вх. № 000030-519904.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5199, 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
намаление с 1 /един/ брой и 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. 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 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 „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 намаление с 1 /един/ брой и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” 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.
2.45."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-5543-16.05.2017/ /вх. № 000030-519304.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5193, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя, намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление със 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” 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.
2.46."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5544-16.05.2017/ /вх. № 000030-519604.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5196, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя, намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел
„България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата с
18 /осемнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска”
№ 21, х-л „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5352-10.05.2017/ /вх. №
000030-5238-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог,
обл. Благоевград, ул. „Бяла река“ № 12.
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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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5429-12.05.2017/ /вх. №
000030-5239-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5239, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 1 /един/ брой и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл.
Благоевград, ул. „Македония” № 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-5340-10.05.2017/ /вх. № 000030-486627.04.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-4866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4. С придружително писмо бяха внесени допълнителни
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документи за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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 „ЕКЗА
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър”
№ 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян
Палах” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5419-12.05.2017/ /вх. № 0000305198-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаление с 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 18 /осемнадесет/ игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район
Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
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
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаление с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5361-11.05.2017/ /вх. № 0000305202-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5202, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр.
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София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за намаление с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-5418-12.05.2017/ /вх. №
000030-5217-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5217, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Несебър, за увеличение с 58 /петдесет и осем/ броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/
броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за 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. 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
„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 увеличение с 58 /петдесет и осем/ броя игрални
автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
к.к.Слънчев бряг, хотел „КУБАН“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Несебър,
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.
2.53."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5420-12.05.2017/ /вх.
№ 000030-5222-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5222 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Черни връх” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Мариела Грозданова
Любенова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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.
2.54."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5416-12.05.2017/ /вх. № 000030-522804.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5228, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.55."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5552-16.05.2017/ /вх. № 0000305229-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5229 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Угърчин,
област Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Угърчин,
област Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5417-12.05.2017/ /вх. № 000030-523304.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5233, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и 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. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат и 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. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5624-18.05.2017/ /вх. № 000030-526509.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5549-16.05.2017/ /вх. № 000030-528809.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5288, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автоматa и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев”
№ 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автоматa в игрална зала
с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5602-18.05.2017/ /вх. № 000030-528909.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5289, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/
броя игрални автомати 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.
Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места
със 7 /седем/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5414-12.05.2017/ /вх. № 000030-523104.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5231, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Никола Д. Петков“ № 63А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Никола Д. Петков“ № 63А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5555-16.05.2017/ /вх. № 000030-523204.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5232 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 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров“ № 10 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 10 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5554-16.05.2017/ /вх. № 000030-526609.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5266, 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 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ № 52.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-5551-16.05.2017/ /вх. № 000030-528709.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5287 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/ и увеличение с 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски”
№ 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."МЕГАШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-541512.05.2017/ /вх. № 000030-5321-10.05.2017/
На 10.05.2016 г. с вх. № 000030-5321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил
Левски” № 109.
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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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК: 200134535, представлявано от Дамян
Василев Милев – управител и Ивайло Цанков Методиев – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 109.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5413-12.05.2017/ /вх. №
000030-5323-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5628-18.05.2017/ /вх. №
000030-5325-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5325, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
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Мъглиж, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул.
„Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Петър Парчевич“ № 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.
2.67."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-5625-18.05.2017/ /вх. №
000030-5327-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5327 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 7 /седем/ броя на игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул.
„Княз Борис I” № 1А.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя на игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места с 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл.
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 65
2.68."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5432-12.05.2017/ /вх. №
000030-5322-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” 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.
2.69."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5431-12.05.2017/ /вх. № 0000305324-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5324 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Общински” № 3, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, ет. -1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” 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

Стр. 66
За - 4
Против - няма.
2.70."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5497-16.05.2017/ /вх. № 000030-523004.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5230, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ 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, район
„Студентски”, ул. „Академик Стефан Младенов” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БРИЗМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к.
„Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Академик
Стефан Младенов” № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” 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.
2.71."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5496-16.05.2017/ /вх. № 000030-523404.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5234, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-М”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван
Странски”, до бл. 58.

Стр. 67
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-5495-16.05.2017/ /вх. № 000030-523504.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5235, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 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 „БРИЗ-М”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул.
„Русалка” № 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.
2.73."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5538-16.05.2017/ /вх. №
000030-5368-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5368, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.

Стр. 68
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."МИХНЕВИ- Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-5588-17.05.2017/ /вх. №
000030-5296-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-5603-18.05.2017/ /вх. № 0000305377-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5377, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД , гр.
Кърджали, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 69
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-560418.05.2017/ /вх. № 000030-5398-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ИНФОМИК - МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 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 ЕТ
„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра,
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от Мирослав Петров
Миткин /физическо лице - търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”,
гр. Силистра, 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.
2.77."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-560518.05.2017/ /вх. № 000030-5425-12.05.2017/
На12.05.2017 г. с вх. № 000030-5425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”,
гр. Горна Оряховица, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Силистра, ул. „Симеон Велики”
№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
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област Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 29, ЕИК: 020129127, представляван от
Димитър Василев Стоев /физическо лице-търговец/, за намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр.
Горна Оряховица, 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.
2.78."МАРЛИН -7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-5592-17.05.2017/ /вх. № 000030-548615.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж
Папазов” № 9, 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 „МАРЛИН
- 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК: 202711633,
представлявано от Мариана Георгиева Стоева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, 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.
2.79."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, /изх. № 000030-5658-18.05.2017/ /вх. № 000030-529510.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5295, 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 5 /пет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в
сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. 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 5
/пет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС”
АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5594-18.05.2017/ /вх. №
000030-5367-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5367, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов – управител и Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в
сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5627-18.05.2017/
/вх. № 000030-5482-15.05.2017/
На 15.05.2016 г. с вх. № 000030-5482, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5600-18.05.2017/
/вх. № 000030-5484-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
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
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-5601-18.05.2017/
/вх. № 000030-5485-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5485, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, 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.
2.84."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-5623-18.05.2017/ /вх. № 0000305449-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
Троян, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, област
Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Христо
Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от Дочко Петков Дочев - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул.
„Васил Левски” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5648-18.05.2017/ /вх. № 000030-548015.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални
автомата с 6 /шест/ броя игрални места, увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Костинброд, обл. София, ул. „Ломско шосе”
№ 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано заедно и поотделно от
Цветомир Илиев Илиев и Милена Георгиева Андонова - управители, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 6
/шест/ броя игрални места и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Костинброд, обл. София, ул. „Ломско шосе” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ” 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.
2.86." ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-5653-18.05.2017/ /вх.
№ 000030-5254-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5254, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 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. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30.
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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен
Шипченски полк” № 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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.
2.87."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-5652-18.05.2017/ /вх.
№ 000030-5255-05.05.2017/
На 05.05.2017 г. с вх. № 000030-5255, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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.
2.88."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5654-18.05.2017/ /вх. №
000030-5426-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, 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. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 107.
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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул.
„Цар Освободител“ № 107.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.89."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5651-18.05.2017/ /вх. №
000030-5427-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5427, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Павликени, област Велико Търново, пл. „Свобода” № 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 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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, пл.
„Свобода” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
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.
2.90."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5649-18.05.2017/ /вх. №
000030-5428-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо Ботев” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул.
„Христо Ботев” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
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.
2.91."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5644-18.05.2017/ /вх. №
000030-5430-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5430, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Левски, обл. Плевен, бул. „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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
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.
2.92."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-5646-18.05.2017/ /вх. №
000030-5433-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5433, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул.
„Ангел Кънчев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
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Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
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.
2.93."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5661-18.05.2017/ /вх. № 0000305290-09.05.2017/
На 09.05.2017 г. с вх. № 000030-5290, 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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Руен, общ.
Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Руен, общ.
Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.94."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-5637-18.05.2017/ /вх. №
000030-5424-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 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 „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
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Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.95."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5630-18.05.2017/ /вх. №
000030-5451-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5451, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, 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.
2.96."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5666-18.05.2017/ /вх. № 000030-558617.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5586 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 3 /три/ броя игрални автомата в 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. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
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управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в 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.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-527609.05.2017/ /вх. № 000030-5136-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5136, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 4
/четири/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Свищов, обл. В. Търново, ул. „Алеко Константинов“ № 1;
2. с. Драганово, обл. В. Търново, ул. „Илинден“ № 78 – автогара;
3. гр. Добрич, ж. к. „Балик-Йовково юг“, ул. „Агликина поляна“ № 1, УПИ-1;
4. гр. Каварна, обл. Варна, ул. „Сава Ганчев“ № 1, СИЦ.
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. № 000030-527809.05.2017/ /вх. № 000030-5138-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5138, 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 5
/пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 29;
2. гр. Перник, ул. „Брезник“ № 2;
3. с. Покровник, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 6;
4. с. Мурсалево, обл. Кюстендил, ул. „Марек“ № 22;
5. с. Джерман, обл. Благоевград, ул. „Коста Петров“ № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559618.05.2017/ /вх. № 000030-5446-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5446, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ и увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Храбрино, обл. Пловдив, ул. „Първа“.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ № 37;
2. гр. Сливен, местност „Дюлева река“ магазин „Еуфория“.
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.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559818.05.2017/ /вх. № 000030-5450-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Варна, ул. „Победа“, срещу 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.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5631-18.05.2017/ /вх. № 000030-550116.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5501, 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 28 /двадесет и осем/ и
увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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
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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, ул. „Свети Киприян“ № 32;
2. с. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 2;
3. гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ № 1;
4. гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
5. гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 84Г;
6. гр. Русе, ул. „Рига“ № 7А;
7. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
8. с. Карапелит, обл. Добрич, УПИ XV, кв. 34;
9. гр. Павликени, обл. В. Търново, пл. „Свобода“ № 26;
10. с. Съединение, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Десета“ № 2;
11. гр. Ахелоѝ, общ. Поморие, ул. „Струма“ № 21А;
12. гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 80А;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Преображение“ № 2;
15. гр. София, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
16. гр. София, ул. „Охрид“ № 45Б;
17. гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1;
18. гр. Софияо, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. А;
19. с. Самуилово, обл. Сливен, ул. „Самуил“ № 6;
20. с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София, ул. „Душанска комуна“ № 26;
21. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 13;
22. с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Д. Благоев“, сграда № 23;
23. гр. София, ж. к. „Младост 2“, бл. 218А, вх. 1;
24. гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18;
25. гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29;
26. гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Кл. Охридски“ № 8;
27. с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
28. гр. Сливен, ж. к. „Българка“ № 71А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, обл. София-град, ул. „Читалищна“ № 5;
2. с. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 20;
3. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Шейново“ № 1;
4. гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“, магазин № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-527409.05.2017/ /вх. № 000030-5135-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5135, 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
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ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 4 /четири/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Свищов, обл. В. Търново, ул. „Алеко Константинов“ № 1;
2. с. Драганово, обл. В. Търново, ул. „Илинден“ № 78 – автогара;
3. гр. Добрич, ж. к. „Балик-Йовково юг“, ул. „Агликина поляна“ № 1, УПИ-1;
4. гр. Каварна, обл. Варна, ул. „Сава Ганчев“ № 1, СИЦ.
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. № 000030-527709.05.2017/ /вх. № 000030-5137-03.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5137, 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 5 /пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
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Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 29;
2. гр. Перник, ул. „Брезник“ № 2;
3. с. Покровник, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 6;
4. с. Мурсалево, обл. Кюстендил, ул. „Марек“ № 22;
5. с. Джерман, обл. Благоевград, ул. „Коста Петров“ № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559518.05.2017/ /вх. № 000030-5445-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5445, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ и увеличение с 2 /два/
броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Храбрино, обл. Пловдив, ул. „Първа“.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ № 37;
2. гр. Сливен, местност „Дюлева река“ магазин „Еуфория“.
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. 86
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-559718.05.2017/ /вх. № 000030-5447-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5447, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Варна, ул. „Победа“, срещу бл. 2
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5599-18.05.2017/ /вх. № 0000305487-15.05.2017/
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5487, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в намаление с 12 /дванадесет/ и увеличение с 12 /дванадесет/ букмейкърски
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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. с. Оборище, общ. Панагюреще, обл. Пазарджик, ул. „Подполковник Рашев“ № 62;
2. гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“ бл. 2, вх. Б, ет. 0, кв. „ЦГЧ“;
3. с. Пиргово, обл. Русек, ул. „Пиргос“ № 38Б;
4. гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18, магазин 1;
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5. гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 85;
6. гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 36;
7. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
8. гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-6;
9. гр. Сливен, ж. к. „Българка“ № 71А;
10. гр. София, ж. к. „Младост 2“, блок 218А, вход 1, магазин;
11. с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ XXIX, кв. 77;
12. гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бобошево, обл. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски“ № 9;
2. гр. Българово, обл. Бургас, ул. „Обходна“ № 131;
3. с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Хр. Ботев“ № 26;
4. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Княз Борис I“ № 3;
5. гр. Маджарово, обл. Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 3;
6. гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ № 59;
7. гр. Русе, бул. „Липник“ № 106;
8. гр. Самоков, обл. София, ул. „Курорт Боровец“ № 87;
9. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 40А;
10. гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 23;
11. с. Трудовец, общ. Ботевград, обл. София, ул. „Цар Освободител“ № 7А;
12. с. Чепинци, общ. Столична, ул. „Читалищна“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5634-18.05.2017/ /вх. № 000030-550416.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5504q 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 28 /двадесет и осем/ и увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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, ул. „Свети Киприян“ № 32;
2. с. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 2;
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3. гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ № 1;
4. гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
5. гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 84Г;
6. гр. Русе, ул. „Рига“ № 7А;
7. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
8. с. Карапелит, обл. Добрич, УПИ XV, кв. 34;
9. гр. Павликени, обл. В. Търново, пл. „Свобода“ № 26;
10. с. Съединение, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Десета“ № 2;
11. гр. Ахелоѝ, общ. Поморие, ул. „Струма“ № 21А;
12. гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 80А;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Преображение“ № 2;
15. гр. София, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
16. гр. София, ул. „Охрид“ № 45Б;
17. гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1;
18. гр. Софияо, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. А;
19. с. Самуилово, обл. Сливен, ул. „Самуил“ № 6;
20. с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София, ул. „Душанска комуна“ № 26;
21. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 13;
22. с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Д. Благоев“, сграда № 23;
23. гр. София, ж. к. „Младост 2“, бл. 218А, вх. 1;
24. гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18;
25. гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29;
26. гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Кл. Охридски“ № 8;
27. с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
28. гр. Сливен, ж. к. „Българка“ № 71А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, обл. София-град, ул. „Читалищна“ № 5;
2. с. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 20;
3. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Шейново“ № 1;
4. гр. Добрич, ул.„Панайот Хитов“, магазин № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5633-18.05.2017/ /вх. № 000030-550316.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5503, 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 28 /двадесет и осем/ и увеличение с 4
/четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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, ул. „Свети Киприян“ № 32;
2. с. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 2;
3. гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ № 1;
4. гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
5. гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 84Г;
6. гр. Русе, ул. „Рига“ № 7А;
7. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
8. с. Карапелит, обл. Добрич, УПИ XV, кв. 34;
9. гр. Павликени, обл. В. Търново, пл. „Свобода“ № 26;
10. с. Съединение, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Десета“ № 2;
11. гр. Ахелоѝ, общ. Поморие, ул. „Струма“ № 21А;
12. гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 80А;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Преображение“ № 2;
15. гр. София, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
16. гр. София, ул. „Охрид“ № 45Б;
17. гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1;
18. гр. Софияо, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. А;
19. с. Самуилово, обл. Сливен, ул. „Самуил“ № 6;
20. с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София, ул. „Душанска комуна“ № 26;
21. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 13;
22. с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Д. Благоев“, сграда № 23;
23. гр. София, ж. к. „Младост 2“, бл. 218А, вх. 1;
24. гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18;
25. гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29;
26. гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Кл. Охридски“ № 8;
27. с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
28. гр. Сливен, ж. к. „Българка“ № 71А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Чепинци, обл. София-град, ул. „Читалищна“ № 5;
2. с. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 20;
3. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Шейново“ № 1;
4. гр. Добрич, ул.„Панайот Хитов“, магазин № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-5436-15.05.2017/ /вх. №
000030-5237-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри 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.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5438-15.05.2017/ /вх. № 0000305305-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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.
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5439-15.05.2017/
/вх. № 000030-5306-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан
– изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5550-16.05.2017/
/вх. № 000030-5390-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5390, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан
– изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5545-16.05.2017/ /вх. № 000030-535510.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5355, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” 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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5313-10.05.2017/ /вх. № 000030-516003.05.2017/
На 03.05.2017 г. с вх. № 000030-5160, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
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 „ГЕЙМС 2012” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК:
202003011, представлявано от Благослав Пламенов Благоев – управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Пирдоп,
Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5548-16.05.2017/ /вх. №
000030-5356-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати 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. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за увеличние с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5546-16.05.2017/ /вх. №
000030-5358-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5547-16.05.2017/ /вх. №
000030-5359-10.05.2017/
На 10.05.2017 г. с вх. № 000030-5359, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5640-18.05.2017/ /вх. №
000030-5556-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5556, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул.
„България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 2 /два/ броя джакпот системи в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5641-18.05.2017/ /вх. №
000030-5557-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 3 /три/ броя
джакпот системи в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-559117.05.2017/ /вх. № 000030-5383-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5383, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„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 игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, 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.
2.8."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-559017.05.2017/ /вх. № 000030-5384-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5384, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„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 игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”,
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.
2.9."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-558917.05.2017/ /вх. № 000030-5385-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5385, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, кв. „Чайка” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. 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 игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, кв. „Чайка” № 43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”,
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.
2.10."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-5656-18.05.2017/ /вх. №
000030-5382-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5382, 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, 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 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, кв. Сарафово, ул. „Комсомолска“ № 5 В.
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.
2.11."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5636-18.05.2017/ /вх. №
000030-5404-12.05.2017/
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5404, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
203391410, представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на 1
/един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5660-18.05.2017/ /вх. № 000030-553516.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5535 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „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:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-5827 и № 000030-5828 от 19.05.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-5827 и № 000030-5828 от
19.05.2017 г. на председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Всички притежатели на лиценз по Закона за хазарта на основание, на който се
експлоатират игрални автомати с повече от 1 /едно/ игрално място (е-бинго), да се уведомят,

Стр. 99
че в 7 (седем) дневен срок следва да приведат в съответствие броя на игралните места
(терминали) с броя вписан в удостоверенията им.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

