РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-6253
Гр. София, 26.05.2017 г.
Днес, 26.05.2017 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. № 489-25.05.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в издадени
лицензи:
1. За онлайн – игри в игрално казино, лото игри, залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти и за лоталийни игри:
1.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-6074-25.05.2017/ /вх. № 000030-4599-24.04.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6064-25.05.2017/ /вх. № 0000305201-04.05.2017/
1.2."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6070-25.05.2017/ /вх. № 000030-520604.05.2017/
1.3."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6092-25.05.2017/ /вх. № 000030-411413.04.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6090-25.05.2017/ /вх. №
000030-5996-23.05.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6085-25.05.2017/ /вх. № 000030-597523.05.2017/
1.3."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6091-25.05.2017/ /вх. №
000030-5997-23.05.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5991-23.05.2017/ /вх. № 000030-551316.05.2017/
2.2."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5986-23.05.2017/ /вх. № 000030-552616.05.2017/
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2.3."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-5985-23.05.2017/ /вх.
№ 000030-5498-16.05.2017/
2.4."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5987-23.05.2017/ /вх. № 000030-550816.05.2017/
2.5."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-5994-23.05.2017/ /вх. № 000030-551916.05.2017/
2.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6018-25.05.2017/ /вх. № 0000305518-16.05.2017/
2.7."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6015-25.05.2017/ /вх. № 0000305672-19.05.2017/
2.8."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-5992-23.05.2017/ /вх. № 0000305522-16.05.2017/
2.9."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5993-23.05.2017/ /вх. № 000030-552116.05.2017/
2.10."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5988-23.05.2017/ /вх. № 000030-552416.05.2017/
2.11."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6054-25.05.2017/ /вх. № 000030-557117.05.2017/
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6055-25.05.2017/ /вх. № 0000305574-17.05.2017/
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6056-25.05.2017/ /вх. № 0000305575-17.05.2017/
2.14."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6057-25.05.2017/ /вх. № 000030-557617.05.2017/
2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5990-23.05.2017/ /вх. № 0000305577-17.05.2017/
2.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5989-23.05.2017/ /вх. № 0000305578-17.05.2017/
2.17."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6058-25.05.2017/ /вх. № 0000305582-17.05.2017/
2.18."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-6076-25.05.2017/ /вх. № 0000305517-16.05.2017/
2.19."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6020-25.05.2017/ /вх. № 0000305671-19.05.2017/
2.20."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6019-25.05.2017/ /вх. № 0000305673-19.05.2017/
2.21."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6017-25.05.2017/ /вх. № 000030-552716.05.2017/
2.22."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6014-25.05.2017/ /вх. № 000030-552816.05.2017/
2.23."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6016-25.05.2017/ /вх. № 000030-552916.05.2017/
2.24."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6013-25.05.2017/ /вх. № 000030-553016.05.2017/
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6051-25.05.2017/ /вх. № 000030-586522.05.2017/
2.26."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6050-25.05.2017/ /вх. №
000030-5866-22.05.2017/
2.27."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6053-25.05.2017/ /вх. №
000030-5868-22.05.2017/
2.28."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6071-25.05.2017/ /вх. №
000030-5869-22.05.2017/
2.29."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6073-25.05.2017/ /вх. №
000030-5870-22.05.2017/
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2.30."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-6052-25.05.2017/ /вх. № 0000305867-22.05.2017/
2.31."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6065-25.05.2017/ /вх. № 0000305616-18.05.2017/
2.32."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6063-25.05.2017/ /вх. № 0000305862-22.05.2017/
2.33."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6061-25.05.2017/ /вх. № 0000305858-22.05.2017/
2.34."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6062-25.05.2017/ /вх. № 0000305859-22.05.2017/
2.35."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6060-25.05.2017/ /вх. № 000030-582619.05.2017/
2.36."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-6059-25.05.2017/ /вх. № 000030-561118.05.2017/
2.37."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-6078-25.05.2017/ /вх. № 000030-5855-22.05.2017/
2.38."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6066-25.05.2017/ /вх. № 0000305974-23.05.2017/
2.39."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6072-25.05.2017/ /вх. № 0000305977-23.05.2017/
2.40."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6075-25.05.2017/ /вх. № 0000305950-23.05.2017/
2.41."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6086-25.05.2017/ /вх. № 000030-597623.05.2017/
2.42."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6087-25.05.2017/ /вх. № 0000305978-23.05.2017/
2.43."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6077-25.05.2017/ /вх. № 0000305520-16.05.2017/
2.44."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6079-25.05.2017/ /вх. № 0000305523-16.05.2017/
2.45."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6080-25.05.2017/ /вх. № 0000305525-16.05.2017/
2.46."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6082-25.05.2017/ /вх. № 0000305665-18.05.2017/
2.47."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6102-25.05.2017/ /вх. № 000030-557317.05.2017/
2.48."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6101-25.05.2017/ /вх. № 000030-558017.05.2017/
2.49."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6100-25.05.2017/ /вх. № 000030-558117.05.2017/
2.50."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6096-25.05.2017/ /вх. № 0000305830-19.05.2017/
2.51."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6098-25.05.2017/ /вх. № 000030-583119.05.2017/
2.52."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-6099-25.05.2017/ /вх. № 0000305560-17.05.2017/
2.53."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6094-25.05.2017/ /вх. № 000030-550916.05.2017/
2.54."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6097-25.05.2017/ /вх. № 000030-551016.05.2017/
2.55."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6095-25.05.2017/ /вх. № 000030-551116.05.2017/
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3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6069-25.05.2017/ /вх. № 000030-598023.05.2017/
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-6083-25.05.2017/ /вх. №
000030-5962-23.05.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6067-25.05.2017/ /вх. № 000030-598223.05.2017/
4.2."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6093-25.05.2017/ /вх. № 000030-562018.05.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6068-25.05.2017/ /вх. № 000030-598123.05.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6081-25.05.2017/ /вх. №
000030-5583-17.05.2017/
2. За лото игри:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6088-25.05.2017/ /вх. № 000030-598323.05.2017/
3. За лото игри (онлайн):
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6089-25.05.2017/ /вх. № 000030-598423.05.2017/
Раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-5995 от 23.05.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-6049 от 25.05.2017 г.
3. Докладна записка
Раздел осми. 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. № 48925.05.2017г./
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://play-fortuna7j.com
https://www.luckycasino.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
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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://play-fortuna7j.com
2.https://www.luckycasino.com
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.1.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. Бургас /изх.№ 000030-6084-25.05.2017
г./,/вх. № 000030-6036-25.05.2017 г./
На 25.05.2017 г. с вх. № 000030-6036, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД за утвърждаване на типове 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 представеният от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Multigame C40
ИА-2668 от 22.05.2017 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1115
2017
Видеослот игри:
1. FREEDOM BELL;
2. DIAMOND FRUIT;
3. PASSION FRUIT;
4. GEM BLILLANTE;
5. CLOVER FORCUNE;
6. 5 x FRENZY
7. SPICY FRUITS;
8. 40 FRUIT STARS;
9. 20 FRUIT STARS;
10. MORE FRUIT;
11. FRUIT EN FUEGO;
12. ULTIMATE FRUIT 40;
13. ULTIMATE FRUIT 20;
14. SPARKLE FRUIT;

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен) номер
Година на производство
Вид на играта:
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

CLEOPATRA’S RICHES;
DIAMOND OCEAN;
AMAZON WONDERS;
INDIANA LEGENDS DELUXE;
QUEEN OF LUXOR DELUXE;
CHINESE DRAGONS;
AZTEC STAR;
KEOPS (9);
MIDNIGHT MONEY;
DRAGON DREAMS;
EASTERN MYSTERY;
LADY BUG;
JADE KINGDOM;
ROYAL SKEPTER;
FORTUNE FORESE;
MUSKETEERS;
PUB CRAWL;
DRAGON DELIGHT;
GLAMOUR JEWELS;
ISLAND WILD;
LION’S RICHES;
DRAGON PAYS;
WILD COOLT;
LANTERN’S FORTUNE;
BUFFALO RUSH;
KEOPS (40).

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За онлайн – игри в игрално казино, лото игри, залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти и за лоталийни игри:
1.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-6074-25.05.2017/ /вх. № 000030-459924.04.2017/
На 24.04.2017 г. с вх. № 000030-4599, 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 EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране онлайн 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес на управление: Малта, Villa Ichang № 16,
Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063, представлявано от Мартин Красимиров
Симеонов, Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно, за промени в
управителите на дружеството.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6064-25.05.2017/ /вх. №
000030-5201-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5201, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда-1”, бл. 156, вх. А, ет. 51 ап. 16, ЕИК:
202629809, представлявано от Офелия Иванова Жекова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Спартак“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6070-25.05.2017/ /вх. № 0000305206-04.05.2017/
На 04.05.2017 г. с вх. № 000030-5206, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 74, партер,
обект № 1 и 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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. 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 „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Христо Ботев” № 74, партер, обект № 1 и 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ 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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6092-25.05.2017/ /вх. № 000030-411413.04.2017/
На 13.04.2017 г. с вх. № 000030-4114, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, обл. Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Якоруда, обл. Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6090-25.05.2017/ /вх. №
000030-5996-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5996, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова –изпълнителен директор, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
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. № 000030-6085-25.05.2017/ /вх. № 000030-597523.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5975, 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,
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 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.
1.3."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6091-25.05.2017/ /вх.
№ 000030-5997-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за за намаление с 1 /един/ брой игрална маса, увеличение със 16
/шестнадесет/ и подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата, утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 6
/шест/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални
маси в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс
„Марина-Диневи”, хотел „ Палас-Марина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от
Надежда Славчева Тенева, за намаление с 1 /един/ брой игрална маса, увеличение със 16
/шестнадесет/ и подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ ПаласМарина Диневи”.
ІI. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр.
София, 6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри
на игрални маси.
IІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 12
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5991-23.05.2017/ /вх. № 0000305513-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5513, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/
броя игрални места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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.
2.2."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5986-23.05.2017/ /вх. № 0000305526-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5526, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Възраждане“, бул. „Константин Величков“ № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и
поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна
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на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“,
бул. „Константин Величков“ № 57.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” 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.
2.3."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-5985-23.05.2017/
/вх. № 000030-5498-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5498, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, 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. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 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 ЕТ
„ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, ул.
„Волга” № 103, вх. В, ет.2, ап. 36, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр.
Омуртаг, 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."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5987-23.05.2017/ /вх. № 0000305508-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5508, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за намаление на 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ брой игралeн автомат с 4
/четири/ броя игрални места и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя
игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 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
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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 „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София, за намаление на 2
/два/ броя игрални места от 1 /един/ брой игралeн автомат с 4 /четири/ броя игрални места и
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/
броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-5994-23.05.2017/ /вх. № 000030-551916.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5519, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД гр. София, за
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон
I” № 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 „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост-2, ул.
„Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
“Цар Симеон I” № 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.
2.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6018-25.05.2017/ /вх. № 0000305518-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5518, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6015-25.05.2017/ /вх. № 0000305672-19.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за намаление на 6 /шест/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за намаление на 6 /шест/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-5992-23.05.2017/ /вх. № 0000305522-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5522, 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 - ВАРНА“ ООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 БЕТ
- ВАРНА“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Анелия Бориславова Михайлова - управители, за
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк” № 98.
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."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5993-23.05.2017/ /вх. № 000030-552116.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5521, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места и
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя
игрални места и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5988-23.05.2017/ /вх. № 000030-552416.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5524, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
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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 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
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.
2.11."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6054-25.05.2017/ /вх. № 0000305571-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5571, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР“ 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."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6055-25.05.2017/ /вх. №
000030-5574-17.05.2017/
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На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5574, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални
места, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. ”Христо Ясенов” № 2 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6056-25.05.2017/ /вх. №
000030-5575-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5575, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Пирин Турс 2002“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 19
Против - няма.
2.14."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6057-25.05.2017/ /вх. № 0000305576-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5576, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5990-23.05.2017/ /вх. №
000030-5577-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5577, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 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.
Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар
„Хелиус“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5989-23.05.2017/ /вх. №
000030-5578-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5578, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
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 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1,
идентификатор 80501.801.181.2.38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6058-25.05.2017/ /вх. №
000030-5582-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5582, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Каварна,
област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
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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.
2.18."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-6076-25.05.2017/ /вх. № 0000305517-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5517, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за 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.
Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6020-25.05.2017/ /вх. № 0000305671-19.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5671, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано
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от Данаил Христов Илиев – управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА - 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.
2.20."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6019-25.05.2017/ /вх. № 0000305673-19.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5673, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 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 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
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, 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.
2.21."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6017-25.05.2017/ /вх. № 000030-552716.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5527, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70 хотел „Лайпциг“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
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Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител
и Гаврил Тодоров Четрафилов- управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ и
намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски”
№ 70 хотел „Лайпциг“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6014-25.05.2017/ /вх. № 000030-552816.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5528, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6016-25.05.2017/ /вх. № 000030-552916.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5529, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
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. София, бул.
„Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6013-25.05.2017/ /вх. № 000030-553016.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5530, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за 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. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 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 „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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6051-25.05.2017/ /вх. № 000030-586522.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5865, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за увеличение със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-Изток, УПИ I, кв. 75.
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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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за увеличение със 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-Изток, УПИ I, кв. 75.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6050-25.05.2017/ /вх.
№ 000030-5866-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева – /физическо лице – търговец/, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 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.
2.27."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6053-25.05.2017/ /вх.
№ 000030-5868-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за намаление на 9 /девет/ броя игрални автомата 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. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева /физическо лице – търговец/, за намаление на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6071-25.05.2017/ /вх.
№ 000030-5869-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5869, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, 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 ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр.
Петрич, 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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2.29."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-6073-25.05.2017/
/вх. № 000030-5870-22.05.2017/
На 22.052017 г. с вх. № 000030-5870, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”,
гр. Петрич, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 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 ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-6052-25.05.2017/ /вх. № 0000305867-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5867, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр.
Петрич, за намаление 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: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 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
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри
октомври“ № 4, ЕИК: 201890044, представлявано от Полина Милчева Янакиева – управител,
и Румен Борисов Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за намаление с 11
/единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград,
ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, 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.
2.31."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6065-25.05.2017/ /вх. № 0000305616-18.05.2017/
На 18.05.2017 г. с вх. № 000030-5616, 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 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус” № 10, ет. 1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус” № 10, ет. 1, обект 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.
2.32."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6063-25.05.2017/ /вх. № 0000305862-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5862, 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 на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Китен, обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Китен, обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.33."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6061-25.05.2017/ /вх. №
000030-5858-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5858, 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 с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6062-25.05.2017/ /вх. №
000030-5859-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5859, 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 с 4 /четири/ броя игрални места 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 за игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 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. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“
№ 78.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6060-25.05.2017/ /вх. № 000030-582619.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя на игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша”,
ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя на игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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.
2.36."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-6059-25.05.2017/ /вх. № 000030-561118.05.2017/
На 18.05.2017 г. с вх. № 000030-5611, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. Ломско шосе № 19 Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
Ломско шосе № 19 Д.
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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.
2.37."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-6078-25.05.2017/ /вх. № 000030-585522.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д И Д” ООД, гр. Враца, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик - 2“ - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „Д И Д”
ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за увеличение с 1 /един/ и
подмяна на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул.
„Христо Ботев” № 43, бл. „Химик-2” - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6066-25.05.2017/ /вх. №
000030-5974-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5974, 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.

Стр. 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.
2.39."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6072-25.05.2017/ /вх. №
000030-5977-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5977, 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.
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."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6075-25.05.2017/ /вх. № 0000305950-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5950, 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 намаление на 1 /един/ брой игрален автомат 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 намаление на 1 /един/ брой игрален автомат 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.

Стр. 33
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6086-25.05.2017/ /вх. № 000030-597623.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5976, 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.
2.42."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6087-25.05.2017/ /вх. № 0000305978-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5978, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Генерал Скобелев” № 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 „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Генерал Скобелев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 34
Против - няма.
2.43."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6077-25.05.2017/ /вх. № 0000305520-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5520, 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 - 1” ООД, гр.
София, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно
село”, бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6079-25.05.2017/ /вх. № 0000305523-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5523, 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 - 1” ООД, гр.
София, за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 35
Против - няма.
2.45."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6080-25.05.2017/ /вх. № 0000305525-16.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5525, 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 - 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление със 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 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.
2.46."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6082-25.05.2017/ /вх. №
000030-5665-18.05.2017/
На 18.05.2017 г. с вх. № 000030-5665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 36
2.47."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6102-25.05.2017/ /вх. № 000030-557317.05.2017/
На 17.05.2016 г. с вх. № 000030-5573, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул.
„Панайот Волов” № 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
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 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.
2.48."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6101-25.05.2017/ /вх. № 000030-558017.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5580, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
намаление с 4 /четири/, подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за намаление с 4 /четири/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” –
имот № 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко
Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН“ ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6100-25.05.2017/ /вх. № 000030-558117.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца,
ул. „Васил Коларов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 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.
2.50."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6096-25.05.2017/ /вх. № 0000305830-19.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5830, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр.
София, 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: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев– управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” 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.
2.51."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6098-25.05.2017/ /вх. № 000030-583119.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5831, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода“ № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода“ № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” 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.
2.52."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-6099-25.05.2017/ /вх. № 0000305560-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5560, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
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Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл.
Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6094-25.05.2017/ /вх. № 000030-550916.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя играни автомата с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/
игрални места 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. „Панайот Цвикев” № 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
играни автомата с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 37.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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.
2.54."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6097-25.05.2017/ /вх. № 000030-551016.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5510, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново,
ул. „Бузлуджа” № 43, вх. 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
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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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново,
ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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.
2.55."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6095-25.05.2017/ /вх. № 000030-551116.05.2017/
На 16.05.2017 г. с вх. № 000030-5511, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област
Шумен, пл. „Раковски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6069-25.05.2017/ /вх. № 000030-598023.05.2017/

Стр. 41
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5980, 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 4 /четири/ и
увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Раковски , община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
2. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
3. гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 85;
4. София, община Столична, ж.к. „Овча купел 2“, ул. „Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

с. Галиче
с. Ясеновец
гр. Разград
с. Брестак
гр. Нови Искър

ул. "Христо Ботев " № 2
ул. "3 март" № 14
ул . "Борис Йончев" № 29
ул. "Бряст" № 28
ул. "Искърско дефиле" № 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.
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-6083-25.05.2017/ /вх. №
000030-5962-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5962, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ със 16 /шестнадесет/ броя разновидности:
„ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО
СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в увеличение с 5 /пет/ и промяна на адресите на 3 /три/ пункта.

Стр. 42
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ със 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Тетевен, обл. Ловеч, западно от УПИ I-1138,1139,1140, кв. 58, ПИ
72343.500.8010;
2. гр. Тетевен, обл. Ловеч, площадно пространство, на тротоар с ОТ 316, кв. 45, ПИ
72343.500.7097;
3. гр. Кресна, обл. Благоевград, УПИ I -821,824,823, 1108, кв. 63;
4. гр. Сливен, Покрит пешеходен мост в Централен общински пазар, Павилион № 1;
5. гр. София, ж.к. „Младост-4“ , ул. „406-та“ № 14.
II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
1.
2.
3.

№ СТАР АДРЕС
гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 35
гр. Бургас, ул. „Гладстон-Борисова градина“
гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 65

НОВ АДРЕС
гр. Елин Пелин, ул. „Витоша“ № 7
гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
Гр. Видин, ул. „Широка“ № 23

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6067-25.05.2017/ /вх. № 000030-598223.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5982, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 4 /четири/ и увеличение с 5 /пет/ 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:

Стр. 43
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. Раковски , община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
2. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
3. гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 85;
4. София, община Столична, ж.к. „Овча купел 2“, ул. „Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

с. Галиче
с. Ясеновец
гр. Разград
с. Брестак
гр. Нови Искър

ул. "Христо Ботев " № 2
ул. "3 март" № 14
ул . "Борис Йончев" № 29
ул. "Бряст" № 28
ул. "Искърско дефиле" № 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.
4.2."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6093-25.05.2017/ /вх. № 0000305620-18.05.2017/
На 18.05.2017 г. с вх. № 000030-5620, 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 3 /три/ и увеличение с 9 /девет/ 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.гр. Варна, ул. „Опълченска“ № 27А;
2.гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 3;
3.гр. Кърджали, ул. „Софроний Врачански“ № 1.

Стр. 44
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Априлово, общ. Попово,обл. Търговище, ул. „Емил Попов“ № 21;
2. гр. Ахелой, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон“ № 21;
3. гр. Благоевград, ул. „Бачо Киро“ № 2;
4. с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Демокрация“ № 72А;
5. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 409, партерен етаж;
6. гр. Варна, к. к. „Златни пясъци 513“ № 516;
7. с. Габровница, обл. Монтана, ул. „Мильо Мильов“ № 3;
8. с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. „Тринадесета“ № 5;
9. гр. Несебър, обл. Бургасв, кв. „Чайка“ № 206.
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. № 000030-6068-25.05.2017/ /вх. № 000030-598123.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5981, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 4 /четири/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Раковски , община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
2. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
3. гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 85;
4. София, община Столична, ж.к. „Овча купел 2“, ул. „Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.
2.
3.

с. Галиче
с. Ясеновец
гр. Разград

ул. "Христо Ботев " № 2
ул. "3 март" № 14
ул . "Борис Йончев" № 29
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4.
5.

с. Брестак
гр. Нови Искър

ул. "Бряст" № 28
ул. "Искърско дефиле" № 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.
По раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6081-25.05.2017/ /вх. №
000030-5583-17.05.2017/
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14
МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26,
ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова Михайлова –изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
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 лото игри:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6088-25.05.2017/ /вх. № 000030-598323.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5983, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ
ШАНС“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за въвеждане на нова разновидност
на лото игра „ЛОТО ШАНС” с наименование „СПОРТ ШАНС“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“.
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 лото игри (онлайн):
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6089-25.05.2017/ /вх. № 000030-598423.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5984, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано заедно от Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос –
управители, Правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ
ШАНС“.
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. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-5995 от 23.05.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-5995/23.05.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София, за издаване на лиценз за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала
с адрес: с. Белозем, ул. „Родопи“ № 34.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-6049 от 25.05.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-6049/25.05.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ“, “, с.Оризаре, община Несебър, област Бургас, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг – изток“ хотел „ГАЛЕРИ“.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане предложения с изх. № 000030-6208
и изх. № 6209/26.05.2017 г. и искане вх. № 000030-6031-25.05.2017 г. от "ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието предложения с изх. № 000030-6208 и изх. №
6209/26.05.2017 г. и искане вх. № 000030-6031-25.05.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД /изх. № 000030-6208-26.05.2017г./
На 15.05.2017 г. в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”
№ 98, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД e
извършена проверка от дирекция „Контрол и правни дейности“ („КПД“) към Държавна
комисия по хазарта. При проверката е установено, че в игралната зала е инсталиран за
експлоатация игрален автомат с наименование „Електронно бинго“ с идентификационен
номер PR 0005, който не съответства по брой игрални места на вписания в Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-3989/11.04.2017 г. (при вписани 20 игрални места се експлоатират
61 броя игрални места).
Предвид изложеното е образувано административнонаказателно производство със
съставянето и връчването на 25.05.2017 г. на Акт за установяване на административно
нарушение (АУАН) № 001166/06, срещу „ТИЙ ДЖИ” ЕООД.
АУАН № 001166/06 от 25.05.2017 г. е съставен за нарушение на разпоредбата на чл. 3,
ал. 1 от Игралните условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
утвърдени от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ)
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 5 от ЗХ, когато организатор на хазартни игри
наруши правилата, утвърдени по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ Комисията прилага принудителна
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административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 5
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000303989/11.04.2017 г. на „ТИЙ ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано
от Добромир Георгиев Иванов – управител за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „ТИЙ ДЖИ” EООД в срока на
приложената принудителна административна мярка да приведе в съответствие броя на
игралните места (терминали) на игралния автомат с наименование „Електронно бинго“
инсталиран за експлоатация в горепосочената игрална зала с броя вписан в
удостоверението на дружеството.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД /изх. № 000030-6209-26.05.2017г./
На 15.05.2017 г. в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД е извършена проверка
от дирекция „Контрол и правни дейности“ („КПД“) към Държавна комисия по хазарта. При
проверката е установено, че в игралната зала е инсталиран за експлоатация игрален автомат с
наименование „Електронно бинго“ с идентификационен номер PR 013, който не съответства
по брой игрални места на вписания в Удостоверение за издаден лиценз № 0000303988/11.04.2017 г. (при вписани 11 игрални места се експлоатират 67 броя игрални места).
Предвид изложеното е образувано административнонаказателно производство със
съставянето и връчването на 25.05.2017 г. на Акт за установяване на административно
нарушение (АУАН) № 001059007/2017 г., срещу „ТИЙ ДЖИ” ЕООД.
АУАН № 001059007/2017 г. от 25.05.2017 г. е съставен за нарушение на разпоредбата
на чл. 3, ал. 1 от Игралните условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, утвърдени от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 5 от ЗХ, когато организатор на хазартни игри
наруши правилата, утвърдени по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 5
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000303988/11.04.2017 г. на „ТИЙ ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано
от Добромир Георгиев Иванов – управител за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „ТИЙ ДЖИ” EООД в срока на
приложената принудителна административна мярка да приведе в съответствие броя на
игралните места (терминали) на игралния автомат с наименование „Електронно бинго“
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инсталиран за експлоатация в горепосочената игрална зала с броя вписан в
удостоверението на дружеството.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6110-26.05.2017/ /вх.
№ 000030-6031-25.05.2017/
На 25.05.2017 г. с вх. № 000030-6031, 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, утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност и утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци
/чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси 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. 9 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 „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, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност и 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни
игри на игрални маси 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

