РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7855
Гр. София, 28.06.2017 г.
Днес, 28 юни 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. № 615-27.06.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издадени
лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-7314-22.06.2017/ /вх. № 000030-536211.05.2017/
1.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7498-27.06.2017/ /вх. № 0000307266-21.06.2017/
1.3."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7503-27.06.2017/ /вх. № 000030-739726.06.2017/
1.4."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7502-27.06.2017/ /вх. № 0000307398-26.06.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7448-26.06.2017/ /вх. № 000030-678215.06.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7174-20.06.2017/ /вх. № 0000306783-15.06.2017/
2.2."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7315-22.06.2017/ /вх. № 000030-704816.06.2017/
2.3."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7415-26.06.2017/ /вх. № 000030-703316.06.2017/
2.4."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7459-27.06.2017/ /вх. № 0000307364-23.06.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
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1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7257-21.06.2017/ /вх. № 000030-402212.04.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7327-22.06.2017/ /вх. №
000030-4351-21.04.2017/
2.2."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-732322.06.2017/ /вх. № 000030-6257-29.05.2017/
2.3."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7370-23.06.2017/ /вх. № 000030-587522.05.2017/
2.4."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7368-23.06.2017/ /вх. № 000030-631130.05.2017/
2.5."КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7413-26.06.2017/ /вх. № 0000305829-19.05.2017/
2.6."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7455-27.06.2017/ /вх. № 000030-595623.05.2017/
2.7."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-7496-27.06.2017/ /вх. № 000030-620626.05.2017/
2.8."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7509-27.06.2017/ /вх. № 000030-249215.03.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7383-26.06.2017/ /вх. № 000030-638701.06.2017/
1.2."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-7460-27.06.2017/ /вх. № 000030-673214.06.2017/
1.3."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7434-26.06.2017/ /вх. № 000030-604725.05.2017/
1.4."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7447-26.06.2017/ /вх. № 000030-678115.06.2017/
1.5."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7491-27.06.2017/ /вх. № 000030-583922.05.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7247-21.06.2017/ /вх. № 000030-661612.06.2017/
1.2."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7409-26.06.2017/ /вх. № 0000307237-21.06.2017/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7156-20.06.2017/ /вх. № 000030-667413.06.2017/
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7425-26.06.2017/ /вх. № 000030-724321.06.2017/
1.5."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7186-20.06.2017/ /вх. № 000030-675414.06.2017/
1.6."КЕПРИКОРН-555" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7176-20.06.2017/ /вх. № 0000306713-14.06.2017/
1.7."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7317-22.06.2017/ /вх. № 0000307218-21.06.2017/
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1.8."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7385-26.06.2017/ /вх.
№ 000030-7219-21.06.2017/
1.9."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7374-23.06.2017/ /вх. № 000030-722721.06.2017/
1.10."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7375-23.06.2017/ /вх. № 000030-722821.06.2017/
1.11."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7376-23.06.2017/ /вх. № 000030-722921.06.2017/
1.12."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7417-26.06.2017/ /вх. № 0000307231-21.06.2017/
1.13."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-7446-26.06.2017/ /вх. № 000030-665313.06.2017/
1.14."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7521-27.06.2017/ /вх. № 000030-748527.06.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-7412-26.06.2017/ /вх. № 0000306648-12.06.2017/
2.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7165-20.06.2017/ /вх. № 0000306665-13.06.2017/
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7168-20.06.2017/ /вх. № 0000306939-16.06.2017/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7414-26.06.2017/ /вх. № 0000307312-22.06.2017/
2.5."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7164-20.06.2017/ /вх. № 000030-666413.06.2017/
2.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7254-21.06.2017/ /вх. № 0000306733-14.06.2017/
2.7."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-7169-20.06.2017/ /вх. № 0000306734-14.06.2017/
2.8."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7255-21.06.2017/ /вх. № 000030-6832-16.06.2017/
2.9."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7256-21.06.2017/ /вх. № 000030-6833-16.06.2017/
2.10."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7167-20.06.2017/ /вх. № 000030-683416.06.2017/
2.11."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7382-26.06.2017/ /вх. № 000030-727021.06.2017/
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7416-26.06.2017/ /вх. № 0000307271-21.06.2017/
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7418-26.06.2017/ /вх. № 0000307272-21.06.2017/
2.14."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7457-27.06.2017/ /вх. № 0000307273-21.06.2017/
2.15."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7246-21.06.2017/ /вх. №
000030-7035-16.06.2017/
2.16."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7249-21.06.2017/ /вх. №
000030-7037-16.06.2017/
2.17."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-7170-20.06.2017/ /вх. №
000030-7036-16.06.2017/
2.18."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7157-20.06.2017/ /вх. № 0000306723-14.06.2017/
2.19."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7159-20.06.2017/ /вх. № 0000306784-15.06.2017/
2.20."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7162-20.06.2017/
/вх. № 000030-7028-16.06.2017/
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2.21."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7163-20.06.2017/
/вх. № 000030-7029-16.06.2017/
2.22."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7161-20.06.2017/ /вх. № 000030-675114.06.2017/
2.23."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7251-21.06.2017/ /вх. № 000030-704916.06.2017/
2.24."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7250-21.06.2017/ /вх. №
000030-7038-16.06.2017/
2.25."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-7158-20.06.2017/ /вх. № 0000306717-14.06.2017/
2.26."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7160-20.06.2017/ /вх. № 0000306718-14.06.2017/
2.27."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7248-21.06.2017/ /вх. № 0000306719-14.06.2017/
2.28."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7155-20.06.2017/ /вх. № 000030-661512.06.2017/
2.29."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7258-21.06.2017/ /вх. №
000030-7050-16.06.2017/
2.30."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7369-23.06.2017/ /вх. №
000030-7180-20.06.2017/
2.31."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7259-21.06.2017/ /вх. № 0000307026-16.06.2017/
2.32."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7184-20.06.2017/ /вх. № 0000306797-15.06.2017/
2.33."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7185-20.06.2017/ /вх. № 000030-661412.06.2017/
2.34."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7187-20.06.2017/ /вх. № 0000306739-14.06.2017/
2.35."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7177-20.06.2017/ /вх. №
000030-6716-14.06.2017/
2.36."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7175-20.06.2017/ /вх. № 0000306700-14.06.2017/
2.37."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7171-20.06.2017/ /вх. № 000030-672014.06.2017/
2.38."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7173-20.06.2017/ /вх. № 000030-672114.06.2017/
2.39."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7172-20.06.2017/ /вх. № 000030-672214.06.2017/
2.40."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7331-22.06.2017/ /вх. № 0000307181-20.06.2017/
2.41."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7332-22.06.2017/ /вх. № 0000307183-20.06.2017/
2.42."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7333-22.06.2017/ /вх. № 000030-717920.06.2017/
2.43."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7334-22.06.2017/ /вх. № 0000307143-20.06.2017/
2.44."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7319-22.06.2017/ /вх. №
000030-7141-20.06.2017/
2.45."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-7335-22.06.2017/ /вх. № 0000307142-20.06.2017/
2.46."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7325-22.06.2017/ /вх. №
000030-6672-13.06.2017/
2.47."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7326-22.06.2017/ /вх. №
000030-6673-13.06.2017/
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2.48."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7324-22.06.2017/ /вх. №
000030-7107-20.06.2017/
2.49."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7367-23.06.2017/ /вх. №
000030-7108-20.06.2017/
2.50."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7523-27.06.2017/ /вх. №
000030-7465-27.06.2017/
2.51."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7524-27.06.2017/ /вх. №
000030-7466-27.06.2017/
2.52."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7322-22.06.2017/ /вх. № 0000307034-16.06.2017/
2.53."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7320-22.06.2017/ /вх. № 0000307072-19.06.2017/
2.54."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7321-22.06.2017/
/вх. № 000030-6738-14.06.2017/
2.55."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7318-22.06.2017/ /вх. № 000030-718920.06.2017/
2.56."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7431-26.06.2017/ /вх. № 000030-727821.06.2017/
2.57."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7316-22.06.2017/ /вх. № 0000307188-20.06.2017/
2.58."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7381-26.06.2017/ /вх. № 000030-627529.05.2017/
2.59."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7421-26.06.2017/ /вх. № 000030-726821.06.2017/
2.60."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7411-26.06.2017/ /вх. № 000030-726921.06.2017/
2.61."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7373-23.06.2017/ /вх. № 0000307224-21.06.2017/
2.62."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7430-26.06.2017/ /вх. № 0000307240-21.06.2017/
2.63."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7429-26.06.2017/ /вх. № 0000307239-21.06.2017/
2.64."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7384-26.06.2017/ /вх. № 000030-722521.06.2017/
2.65."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7380-26.06.2017/ /вх. № 000030-724221.06.2017/
2.66."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7386-26.06.2017/ /вх. № 0000307230-21.06.2017/
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7371-23.06.2017/ /вх. № 000030-726221.06.2017/
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7372-23.06.2017/ /вх. № 000030-726421.06.2017/
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7512-27.06.2017/ /вх. № 000030-748427.06.2017/
2.70."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7518-27.06.2017/ /вх. № 0000307486-27.06.2017/
2.71."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7419-26.06.2017/ /вх. № 0000307234-21.06.2017/
2.72."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7420-26.06.2017/ /вх. № 0000307267-21.06.2017/
2.73."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-742726.06.2017/ /вх. № 000030-7221-21.06.2017/
2.74."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-743326.06.2017/ /вх. № 000030-7223-21.06.2017/
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2.75."Ц.Б.С. - 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7438-26.06.2017/ /вх. № 000030-723221.06.2017/
2.76."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7439-26.06.2017/ /вх. № 000030-723321.06.2017/
2.77."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7437-26.06.2017/ /вх. № 000030-727521.06.2017/
2.78."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7435-26.06.2017/ /вх. № 000030-722221.06.2017/
2.79."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7436-26.06.2017/ /вх. № 000030-722621.06.2017/
2.80."МИЛЕН БЕЛОВ" ЕТ, с. Оризаре, общ. Несебър /изх. № 000030-7426-26.06.2017/ /вх. №
000030-7303-22.06.2017/
2.81."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7410-26.06.2017/ /вх. № 000030-724121.06.2017/
2.82."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7454-26.06.2017/ /вх. № 0000307276-21.06.2017/
2.83."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-7453-26.06.2017/ /вх. №
000030-7277-21.06.2017/
2.84."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7452-26.06.2017/ /вх. №
000030-7306-22.06.2017/
2.85."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7451-26.06.2017/ /вх. № 000030-730822.06.2017/
2.86."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7450-26.06.2017/ /вх. № 000030-730922.06.2017/
2.87."ЗИТА ПАРТНЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7458-27.06.2017/ /вх. № 0000307330-22.06.2017/
2.88."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7456-27.06.2017/ /вх. №
000030-7238-21.06.2017/
2.89."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7449-26.06.2017/ /вх. № 0000307302-22.06.2017/
2.90."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7490-27.06.2017/ /вх. № 000030-735623.06.2017/
2.91."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-7488-27.06.2017/ /вх. № 0000307357-23.06.2017/
2.92."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-7489-27.06.2017/ /вх. №
000030-7358-23.06.2017/
2.93."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-7487-27.06.2017/ /вх. № 0000306735-14.06.2017/
2.94."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-748327.06.2017/ /вх. № 000030-7329-22.06.2017/
2.95."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7504-27.06.2017/ /вх. №
000030-7404-26.06.2017/
2.96."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7505-27.06.2017/ /вх. №
000030-7405-26.06.2017/
2.97."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7506-27.06.2017/ /вх. №
000030-7406-26.06.2017/
2.98."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7500-27.06.2017/ /вх. № 0000307407-26.06.2017/
2.99."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7514-27.06.2017/ /вх. № 0000307403-26.06.2017/
2.100."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7522-27.06.2017/ /вх. № 000030-747927.06.2017/

Стр. 7
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-7501-27.06.2017/ /вх. № 000030-7408-26.06.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
21.06.2017/ /вх. № 000030-7069-19.06.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
27.06.2017/ /вх. № 000030-7348-23.06.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
27.06.2017/ /вх. № 000030-7476-27.06.2017/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7495-27.06.2017/ /вх.
26.06.2017/

№ 000030-7253№ 000030-7481№ 000030-7511№ 000030-7399-

5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-725221.06.2017/ /вх. № 000030-7068-19.06.2017/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-748027.06.2017/ /вх. № 000030-7343-23.06.2017/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751027.06.2017/ /вх. № 000030-7475-27.06.2017/
5.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7166-20.06.2017/ /вх. № 000030-679615.06.2017/
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7482-27.06.2017/ /вх. № 000030-731122.06.2017/
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7497-27.06.2017/ /вх. № 000030-740026.06.2017/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7499-27.06.2017/ /вх. № 000030-740126.06.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751527.06.2017/ /вх. № 000030-7468-27.06.2017/
1.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751727.06.2017/ /вх. № 000030-7469-27.06.2017/
2. За тото игри (онлайн):
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751927.06.2017/ /вх. № 000030-7470-27.06.2017/
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-752027.06.2017/ /вх. № 000030-7474-27.06.2017/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751327.06.2017/ /вх. № 000030-7467-27.06.2017/
Раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-7402 от 26.06.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-7525 от 26.06.2017 г.
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Раздел десети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 61527.06.2017г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://1-xbet20.com
https://www04.betn1.com
https://www.wildsultan.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
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
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РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1 https://1-xbet20.com
2 https://www04.betn1.com
3 https://www.wildsultan.com
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 3 /три/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх.№ 000030-7339-23.06.2017 г./,/вх. №
000030-7178-20.06.2017 г./
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7178, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕГНОЛОГИИ” АД 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 ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова–
членове на съвета на директорите, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
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№ по
ред
1.

1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

БАРГЕЙМ
BG 143-03 Tower 101
ИА-2674 от 20.06.2017 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
170103-020
2017
Видео слот:
1. 20 Star Party;
2. 40 Shining Jewels;
3. 40 Treasures;
4. 50 Treasures;
5. 5x High Party;
6. Banana Party;
7. Bang the Bank;
8. Bavarian Forest;
9. Big Joker;
10. Bombay Gems;
11. Chilli Fruits;
12. Clover Party;
13. Cockatoo;
14. Coffee Magic;
15. Duck of Luck;
16. Duck of Luck Returns;
17. Fluftails;
18. Full of Treasures;
19. Goblin’s Gold;
20. Gold of the Nibelungs;
21. Golden Amulet;
22. Great Queen Bee;
23. Groovy Automat;
24. Groovy Powers;
25. King and Cardinal;
26. Lucky Clover;
27. Magic Jewels;
28. Misty Forest;
29. Nanook the White Ghost;
30. Naughty Tirol;
31. Norse Queen;
32. Pot O’Luck;
33. Queen of the Gypsies;
34. Ramesses The Great;
35. Silver Creek Giant;
36. Spring Ball;
37. The Power of Ankh;
38. The Three Lucks;
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39. Three Crowns Kingdom;
40. Wild Clover;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7387-26.06.2017 г./,/вх.
№ 000030-7236-21.06.2017 г./
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7236, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Diversity HD Special Edition 1 (PKG.00526.SA,
PKG.00527.SA)
IGT AXXIS 23/23
ИА-2675 от 21.06.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
2365691
2016 г.
Видео слот:
1.Golden Egypt;
2.Mystical Mermaid;
3.I Love Fruits;
4.ICY Wilds;
5.1421 Voyages of Zheng He;
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6.Coyote Moon;
7.Jungle Riches;
8.Kitty Glitter;
9.Brilliant Fruits;
10.King of Macedonia;
11.Legend of the Crown Forest Queen;
12.Legend of the Crown Solstice Queen;
13.Dragon’s Temple;
14.Kayo Dragon;
15.Northern Fortunes;
16.Stinkin’ Rich;
17.Three Kings;
18.Wolf Run;
19.Wild Ivy;
20.Spitfire Triple Red Hot 7s Free Games;
21.Guardians Treasure;
22.Crown of Egypt;
23.Crystal Riches;
24.Ocean Magic.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7422-26.06.2017 г./,/вх. № 0000307260-21.06.2017 г./
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7260, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ БЛЕК ДЖАК
BJ/BJW/BJPP
ИM-121 от 06.06.2017 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11665/25.10.2016 г. за производство,

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
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разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11665/25.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
BJ13-07-001
2013
1. Блек Джак (Black Jack);
2. BJW - Блек Джак WAR (ВОЙНА);
3. BJPP – Перфектен чифт на „Блек Джак“.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7423-26.06.2017 г./,/вх. № 0000307263-21.06.2017 г./
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7263, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ CPMG3
CCP/CP/3CP
ИM-122 от 06.06.2017 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11665/25.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11665/25.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
CP13-05-001
2013
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Вид на играта

1. Карибиан Казино Покер;
2. Казино Покер;
3. Покер с три карти;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7424-26.06.2017 г./,/вх. № 0000307265-21.06.2017 г./
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7265, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 4
За - 4

Gold Star Emerald Edition
Helix
ИА-2667 от 18.05.2017 г.
Aristocrat Technologies Ltd.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 000030-11666/25.10.2016 г. за внос и
разпространение на игрално оборудване
HXS8004880
2015 г.
Видео слот 6 игри:
1. Dream Rose-Secret Tower;
2. Flowers of Babylon – Lily of the Nile;
3. Flowers of Babylon – Heart of Iris;
4. Coyote Queen – The Prowl;
5. Coyote Queen – The Hunt;
6. Temple of the Tiger.
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Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-7461-27.06.2017
г./,/вх. № 000030-7360-23.06.2017 г./
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7360, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
FRUITS COLLECTION
1.
Тип
EGT
Протокол от изпитване №
ИА-2635.3 от 16.06.2017 г.
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 38 игри:
1.10 BURNING HEART;
2.100 BURNING HOT;
3.100 SUPER HOT;
4.20 BURNING HOT;
5.20 DAZZLING HOT;
6.20 HOT BLAST;
7.20 JOKER REELS;
8.20 SUPER HOT;
9.27 WINS;
10.30 SPICY FRUITS;
11.40 BURNING HOT;
12.40 HOT & CASH;
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13.40 LUCKY KING;
14.40 MEGA CLOVER;
15.40 SUPER HOT;
16.40 ULTRA RESPIN;
17.5 BURNING HEART;
18.5 DAZZLING HOT;
19.5 GREAT STAR;
20.5 JUGGLE FRUITS;
21.81 WINS;
22.BURNING HOT;
23.CARAMEL HOT;
24.DICE & ROLL;
25.DICE HIGH;
26.EXTRA STARS;
27.EXTREMELY HOT;
28.FLAMING HOT;
29.GREAT 27;
30.HOT & CASH;
31.LUCKY & WILD;
32.LUCKY HOT;
33.more DICE & ROLL;
34.more LUCKY & WILD;
35.SHINING CROWN;
36.SUPER 20;
37.SUPREME HOT;
38.ULTIMATE HOT.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-7462-27.06.2017
г./,/вх. № 000030-7361-23.06.2017 г./
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7361, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
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№ по
ред
1.

1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
ORANGE COLLECTION
Тип
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT
№ ИА-2601.5 от 16.06.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.BURNING HOT;
4.5 DAZZLING HOT;
5.FLAMING HOT;
6.AMAZONS’BATTLE;
7.PENGUIN STYLE;
8.AGE OF TROY;
9.OCEAN RUSH;
10.SECRETS OF ALCHEMY;
11.SPANISH PASSION;
12.THUMBELINA’S DREAM;
13.SHINING CROWN;
14.VERSAILLES GOLD;
15.DICE & ROLL;
16.EXTRA STARS;
17.RISE OF RA;
18.FROG STORY;
19.ULTIMATE HOT;
20.FORTUNE SPELLS;
21.CARAMEL HOT;
22.DICE HIGH;
23.DRAGON REBORN;
24.WONDER TREE;
25.20 DIAMONDS;
26.ZODIAC WHEEL;
27.GAME OF LUCK;
28.LUCKY & WILD;
29.LIKE A DIAMOND;
30.EXTREMELY HOT;
31.EGYPT SKY;
32.CATS ROYAL;
33.THE WHITE WOLF;
34.ACTION MONEY;
35.BRAVE CAT;
36.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
37.OLIMPUS GLORY;
38.ROYAL SECRETS;
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39.More DICE & ROLL;
40.LUCKY HOT;
41.HOT & CASH;
42.More LUCKY & WILD;
43.OIL COMPANY II;
44.HALLOWEEN;
45.WICHES’CHARM;
46.DRAGON REELS;
47.KANGAROO LAND;
48.VENEZIA D’ORO.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-7463-27.06.2017
г./,/вх. № 000030-7362-23.06.2017 г./
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7362, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
RED COLLECTION
Тип
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

EGT
№ ИА-2661.1 от 16.06.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.

Стр. 19
Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Видео слот 48 игри:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.BURNING HOT;
4.5 DAZZLING HOT;
5.FLAMING HOT;
6.AMAZONS’BATTLE;
7.50 AMAZONS’BATTLE;
8.PIN UP QUEENS;
9.ANCIENT DYNASTY;
10.20 JOKER REELS;
11.30 SPICY FRUITS;
12.40 MEGA CLOVER;
13.SHINING CROWN;
14.VERSAILLES GOLD;
15.DICE & ROLL;
16.EXTRA STARS;
17.RISE OF RA;
18.FROG STORY;
19.40 BURNING HOT;
20.20 HOT BLAST;
21.40 ULTRA RESPIN;
22.ALMIGHTY RAMSES II;
23.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
24.DOROTHY’S FAIRYLAND;
25.20 DIAMONDS;
26.ZODIAC WHEEL;
27.40 LUCKY KING;
28.LUCKY & WILD;
29.5 JUGGLE FRUITS;
30.20 BURNING HOT;
31.LEGENDARY ROME;
32.GREAT EMPIRE;
33.DICE HIGH;
34.AMAZING AMAZONIA;
35.THE STORY OF ALEXANDER;
36.THUMBELINA’S DREAM;
37.BRAVE CAT;
38.100 SUPER HOT;
39.27 WINS;
40.GREAT 27;
41.SECRETS OF ALCHEMY;
42.FRUITS KINGDOM;
43.WONDER TREE;
44.BOOK OF MAGIC;
45.BLUE HEART;
46.OCEAN RUSH;
47.CORAL ISLAND;
48.WONDERHEART.

Стр. 20
9.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-7464-27.06.2017
г./,/вх. № 000030-7363-23.06.2017 г./
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7363, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
GREEN COLLECTION
Тип
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT
№ ИА-2618.3 от 16.06.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.BURNING HOT;
4.5 DAZZLING HOT;
5.FLAMING HOT;
6.AMAZONS’BATTLE;
7.FRUITS KINGDOM;
8.ULTIMATE HOT;
9.MAJESTIC FOREST;
10.CARAMEL HOT;
11.DRAGON REBORN;
12.THE STORY OF ALEXANDER;
13.SHINING CROWN;
14.VERSAILLES GOLD;
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15.DICE & ROLL;
16.EXTRA STARS;
17.RISE OF RA;
18.FROG STORY;
19.AGE OF TROY;
20.THE SECRETS OF LONDON;
21.SECRETS OF ALCHEMY;
22.CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23.SPANISH PASSION;
24.THUMBELINA’S DREAM;
25.20 DIAMONDS;
26.ZODIAC WHEEL;
27.GAME OF LUCK;
28.LUCKY & WILD;
29.LIKE A DIAMOND;
30.EXTREMELY HOT;
31.IMPERIAL WARS;
32.CIRCUS BRILLIANT;
33.GENIUS OF LEONARDO;
34.RAINBOW QUEEN;
35.ALMIGHTY RAMSES II;
36.More LUCKY А DIAMOND;
37.OLIMPUS GLORY;
38.ROYAL SECRETS;
39.More DICE & ROLL;
40.LUCKY HOT;
41.HOT & CASH;
42.More LUCKY & WILD;
43.GOLD DUST;
44.FOREST TALE;
45.LUCKY CATS;
46.THE EXPLORERS;
47.50 HORSES;
48.FUJIYAMA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10.„ПРОКСИМА-3“ ООД, гр. Русе /изх. № 000030-7516-27.06.2017 г./,/вх. № 000030-749427.06.2017 г./
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7494, е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” No 11, вх. 2, ет. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от
Орлин Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както
следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред Наименование
1.

Phoenix-900

Тип

Play Max +

Протокол от изпитване №

ИА-2676 от 23.06.2017 г.
„ПРОКСИМА-3” ООД/
№ 000030-1166/30.01.2017 г. за производство,
разпространение и разпространение на игрално
оборудване
„ПРОКСИМА-3” ООД/
№ 000030-1166/30.01.2017 г. за производство,
разпространение и разпространение на игрално
оборудване

Производител

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

000001

Година на производство

2017 г.

Вид на играта

Видео слот 32 игри:
1. The Magic Goldfish;
2. The Treasure of Camelot;
3. The 7 Wonders;
4. The Legend of Camelot;
5. Fruits Classic;
6. Fruits Mania;
7. Wild 7;
8. Super 7;
9. Multi Fruits;
10. Wild Bar;
11. Royal Fruits;
12. Animal Stars;
13. The Legend of Camelot II;
14. Hawaiian Party;
15. Caribbean Party;
16. King Fruits;
17. Age of Ra;
18. Age of Rome;
19. Magic Clover;
20. Book of Zeus;
21. 40 Lucky Lines;
22. Crazy Animals;
23. 40 Royal Lines;
24. Burning Forties;
25. Happy Fruits;
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26. Burning Fruits;
27. Happy Sevens;
28. 20 Happy Lines;
29. 65 Happy Lines;
30. Jewelery Box;
31. Magic Chest;
32. Black Diamond;
Видео покер 8 игри:
33. Star Poker 3;
34. Free Deal & Four Aces Bonus Poker;
35. Wild Deuces & Joker Multipay Poker;
36. Wild Deuces Poker;
37. Double Joker X16 Poker;
38. Free Games Poker;
39. Free Games Poker Turbo;
40. Wild Deuces & Joker Poker;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-7314-22.06.2017/ /вх. № 0000305362-11.05.2017/
На 11.05.2017 г. с вх. № 000030-5362, 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 „ВИСАБОН 2009” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“,ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано заедно и поотделно от
Венелин Митков Бандалов и Радостин Кирилов Кирилов - управители, за промяна в
управителите и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7498-27.06.2017/ /вх. №
000030-7266-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7266, 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 „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
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Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк,
изразяващи се в промени в управлението и начина на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7503-27.06.2017/ /вх. № 0000307397-26.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7397, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на 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 от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за промяна в адреса на
управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."УИН БЕТ - ВАРНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7502-27.06.2017/ /вх. № 0000307398-26.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7398, 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 „УИН БЕТ - ВАРНА“ ООД,
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гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- ВАРНА“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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
промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за прекратяване действието на
удостоверение за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7448-26.06.2017/ /вх. № 000030-678215.06.2017/
На 15.06.2017 г. с вх. № 000030-6782, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри игрално казино с адрес:
гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”, преди изтичане на
срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6303 от
30.05.2017 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”, издадено на „УИН СИТИ” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК:
201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги
Николов Филчев - управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.2."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7174-20.06.2017/ /вх. №
000030-6783-15.06.2017/
На 15.06.2017 г. с вх. № 000030-6783, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3, преди изтичане на срока
му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000306301/30.05.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3, издадено на „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, кв. „Надежда-1”, бл. 156, вх. А,
ет. 51 ап. 16, ЕИК: 202629809, представлявано от Офелия Иванова Жекова – управител, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7315-22.06.2017/ /вх. № 0000307048-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7048, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2571 от
17.03.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12, издадено на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК:
131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов –
управители, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7415-26.06.2017/ /вх. № 000030-703316.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7033, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1860 от
21.02.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 13, издадено на „СИЙ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх.
А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано поотделно от Борислав Душков Михайлов и
Светлана Ганчева Милева – управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7459-27.06.2017/ /вх. №
000030-7364-23.06.2017/
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7364, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара Загора,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 7 преди
изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000305893/23.05.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 7, издадено на „ЕКОБЕЛЛА
10” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Свети Княз Борис”
№ 119, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Юлиан Данев Саръмов - управител,
преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7257-21.06.2017/ /вх. № 000030-402212.04.2017/
На 12.04.2017 г. с вх. № 000030-4022, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 10 /десет/
години, в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, казино
„EFBET“.
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, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН 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
организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години в обект с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, казино „EFBET“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри – кеш чипове
8 /осем/ броя в лева и промо чипове 4 /четири/ броя в лева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7327-22.06.2017/ /вх. №
000030-4351-21.04.2017/
На 21.04.2017 г. с вх. № 000030-4351, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
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Аксаково, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Димитър
Грънчаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Провадия,
обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров“ № 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000307323-22.06.2017/ /вх. № 000030-6257-29.05.2017/
На 29.05.2017 г. с вх. № 000030-6257, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище,
обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 25А.
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 СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 25А.
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II. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, 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 и задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7370-23.06.2017/ /вх. № 0000305875-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5875, 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. Търговище, ул. „Гладстон” № 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 „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. Търговище, ул.
„Гладстон” № 1.
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.
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2.4."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7368-23.06.2017/ /вх. № 0000306311-30.05.2017/
На 30.05.2017 г. с вх. № 000030-6311, 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. Харманли, ж.к. „Тракия“ № 3, търговски комплекс
„Младост“, ет.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 „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. Харманли, ж.к.
„Тракия“ № 3, търговски комплекс „Младост“, ет.1
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.
2.5."КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7413-26.06.2017/ /вх. №
000030-5829-19.05.2017/
На 19.05.2017 г. с вх. № 000030-5829, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 2, ЕИК: 204509210,
представлявано поотделно от Йордан Маринов Тодоров и Красимир Александров Марков -
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управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ 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.
2.6."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7455-27.06.2017/ /вх. № 0000305956-23.05.2017/
На 23.05.2017 г. с вх. № 000030-5956, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Баба Тонка“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано
от Недялка Георгиева Балачева – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Баба
Тонка№ 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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.
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2.7."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-7496-27.06.2017/ /вх. № 0000306206-26.05.2017/
На 26.05.2017 г. с вх. № 000030-6206, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул.
„Христо Ботев“ № 100.
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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и
поотделно от Илиян Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 100.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, 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.
2.8."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7509-27.06.2017/ /вх. № 000030-249215.03.2017/
На 15.03.2017 г. с вх. № 000030-2492, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 84.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
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Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 84.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7383-26.06.2017/ /вх. № 0000306387-01.06.2017/
На 01.06.2017 г. с вх. № 000030-6387, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. Долно езерово, ул. „Пасат“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, кв. Долно езерово, ул. „Пасат“ № 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-7460-27.06.2017/ /вх. № 0000306732-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6732, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр.
Раднево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раднево, ул. „Детелина“, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324,
представлявано от Румен Йорданов Динев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара
Загора, ул. „Георги Димитров” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево, 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 и образци за счетоводна отчетност;
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."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7434-26.06.2017/ /вх. № 000030-604725.05.2017/
На 25.05.2017 г. с вх. № 000030-6047, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7447-26.06.2017/ /вх. № 000030-678115.06.2017/
На 15.06.2017 г. с вх. № 000030-6781, в съответствие с чл. 32, 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
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко
Цветанов Тодоров- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн.
Клементина” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009“ 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7491-27.06.2017/ /вх. № 0000305839-22.05.2017/
На 22.05.2017 г. с вх. № 000030-5839, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, Варна, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
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 „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, Варна, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7247-21.06.2017/ /вх. № 0000306616-12.06.2017/
На 12.06.2017 г. с вх. № 000030-6616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
за увеличение с 3 /три/ броя игрални маси и 7 /седем/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места, утвърждаване на 2 /два/ броя образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.
к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино „STARBET CRYSTAL“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални маси и 7 /седем/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места в игрално казино с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ
XV, кв. 19, казино „STARBET CRYSTAL“.
ІI. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, 2 /два/
броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в
игрално казино.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7409-26.06.2017/ /вх. № 0000307237-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър, за увеличение с 3 /три/ броя игрални маси, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко Димитров Янков –
управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 3
/три/ броя игрални маси, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел
„Хризантема”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7156-20.06.2017/ /вх. № 000030-667413.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6674, 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 игрални маси и 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/
броя игрални маси и 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 игрални маси и 2 /два/ броя игрални автомата,
намаление с 3 /три/ броя игрални маси и 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7425-26.06.2017/ /вх. № 000030-724321.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
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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.
1.5."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7186-20.06.2017/ /вх. № 0000306754-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6754, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7,
ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова
Янчева - управители, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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.
1.6."КЕПРИКОРН-555" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7176-20.06.2017/ /вх. №
000030-6713-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6713, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр.
Аксаково, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов Желев
– управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
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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.
1.7."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7317-22.06.2017/ /вх. № 0000307218-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7218, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7385-26.06.2017/
/вх. № 000030-7219-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7219, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 3
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/три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7374-23.06.2017/ /вх. № 000030-722721.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7227, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 12 /дванадесет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 12 /дванадесет/
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на
с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7375-23.06.2017/ /вх. № 000030-722821.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7228, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 5 /пет/ броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, 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.
1.11."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7376-23.06.2017/ /вх. № 000030-722921.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7229, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино
„EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7417-26.06.2017/ /вх. №
000030-7231-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7231, 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 намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, 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.
1.13."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-7446-26.06.2017/ /вх. № 000030-665313.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6653, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София за
увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални маси, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино
Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ВИ
ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев
– изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за увеличение с 12
/дванадесет/ броя игрални маси и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино
с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM
CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7521-27.06.2017/ /вх. № 0000307485-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7485, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси и с 8 /осем/ броя на игралните автомати и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси
и с 8 /осем/ броя на игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” №
33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-7412-26.06.2017/ /вх. № 0000306648-12.06.2017/
На 12.06.2017 г. с вх. № 000030-6648, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова Москова
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7165-20.06.2017/ /вх. №
000030-6665-13.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7168-20.06.2017/ /вх. №
000030-6939-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-6939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7414-26.06.2017/ /вх. №
000030-7312-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7312, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 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.
2.5."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7164-20.06.2017/ /вх. № 0000306664-13.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
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.
2.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7254-21.06.2017/ /вх. № 0000306733-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6733, 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 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места 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."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-7169-20.06.2017/ /вх. №
000030-6734-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД,
гр. Враца, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” №
41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
намаление на 1 /един/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД, гр. Враца,
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.
2.8."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7255-21.06.2017/ /вх. № 000030-683216.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-6832, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен, ул.
“Марин Боев” № 52 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЦЕЗАР”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК:
106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев – управител, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен, ул. “Марин Боев” № 52 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7256-21.06.2017/ /вх. № 000030-683316.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-6833, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ брой игрални
автомати с 9 /девет/ броя игрални места и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЦЕЗАР”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК:
106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ брой игрални
автомати с 9 /девет/ броя игрални места и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“ № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7167-20.06.2017/ /вх. № 0000306834-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-6834, 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
увеличение с 12 /дванадесет/ игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 увеличение с 12 /дванадесет/ игрални автомата със
17 /седемнадесет/ броя игрални места 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.
2.11."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7382-26.06.2017/ /вх. № 0000307270-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7270, 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 намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7416-26.06.2017/ /вх. №
000030-7271-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7271, 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за намаление с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7418-26.06.2017/ /вх. №
000030-7272-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7272, 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 намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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, бул. „Цариградско шосе”,
7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител , за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7457-27.06.2017/ /вх. №
000030-7273-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7273, 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 4 /четири/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. 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 4 /четири/ игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА 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.
2.15."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7246-21.06.2017/ /вх. №
000030-7035-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7035, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ МР – ФЕДОР
ПАВЛОВ”, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване
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на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Хаджи Димитър“ № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ФАРТ МР – ФЕДОР ПАВЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красна
поляна“, ж.к. „Красна поляна”, втора част, бл. 225, вх. А, eт. 13, ап. 60, ЕИК: 110019473,
представляван от Федор Милев Павлов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 11
/единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Галата, общ.
Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Хаджи Димитър“ № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ФАРТ МР – ФЕДОР ПАВЛОВ”, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7249-21.06.2017/ /вх. №
000030-7037-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7037, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ МР – ФЕДОР
ПАВЛОВ”, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Тетевен, област Ловеч, пл. „Сава Младенов“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ФАРТ МР – ФЕДОР ПАВЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красна
поляна“, ж.к. „Красна поляна”, втора част, бл. 225, вх. А, eт. 13, ап. 60, ЕИК: 110019473,
представляван от Федор Милев Павлов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 10 /десет/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тетевен, област Ловеч, пл. „Сава
Младенов“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ФАРТ МР – ФЕДОР ПАВЛОВ”, 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.
2.17."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-7170-20.06.2017/ /вх. №
000030-7036-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7036, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград,
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.
2.18."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7157-20.06.2017/ /вх. № 0000306723-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6723, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сандански,
бул. „Свобода” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сандански, бул.
„Свобода“ № 26.
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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.
2.19."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7159-20.06.2017/ /вх. № 0000306784-15.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6784, 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. 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. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ 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."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-716220.06.2017/ /вх. № 000030-7028-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7028, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември“ № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
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ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-716320.06.2017/ /вх. № 000030-7029-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7029, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7161-20.06.2017/ /вх. № 000030-675114.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6751, 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 7 /седем/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя игрални автоматa и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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I. 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 7 /седем/ броя игрални автомата и намаление с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7251-21.06.2017/ /вх. № 000030-704916.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7049, 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
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2 /два/ броя местата на игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2 /два/ броя местата на
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7250-21.06.2017/ /вх. №
000030-7038-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя и
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл.
Хасково, бул. „Трети март” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-7158-20.06.2017/ /вх. №
000030-6717-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6717, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски – управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7160-20.06.2017/ /вх. №
000030-6718-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6718, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7248-21.06.2017/ /вх. №
000030-6719-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Меден рудник“, бл. 531, обект № 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.
2.28."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7155-20.06.2017/ /вх. № 000030-661512.06.2017/
На 12.06.2017 г. с вх. № 000030-6615, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
увеличение с 1 /един/ брой, 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 2, ЕИК
040454498, представлявано и управлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров–
управител и Галина Илиева Коджабашева–управител, за увеличение с 1 /един/ брой и
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Свети княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7258-21.06.2017/ /вх.
№ 000030-7050-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7050, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
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."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7369-23.06.2017/ /вх.
№ 000030-7180-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
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АД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7259-21.06.2017/ /вх. №
000030-7026-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7026, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл.
Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
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.

Стр. 62
2.32."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7184-20.06.2017/ /вх. №
000030-6797-15.06.2017/
На 15.06.2017 г. с вх. № 000030-6797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител, за намаление
с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул.
„340” № 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.
2.33."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7185-20.06.2017/ /вх. № 000030-661412.06.2017/
На 12.06.2017 г. с вх. № 000030-6614, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
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. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КА & РЕ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4,
ЕИК: 102739090, представлявано от Петър Цонев Петров – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.34."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7187-20.06.2017/ /вх. № 0000306739-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6739, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7177-20.06.2017/ /вх. №
000030-6716-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6716, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център „Асеновец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров Думчев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център
„Асеновец”.

Стр. 64
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7175-20.06.2017/ /вх. № 0000306700-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара
Загора, за намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98,
Хотелски комплекс „Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АРЕС
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №
105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано заедно и поотделно от Петър Димитров
Арбалов, Светослав Димитров Арбалов и Десислава Диянова Косева - управители, за
намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98, Хотелски
комплекс „Верея“.
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."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7171-20.06.2017/ /вх. № 000030-672014.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6720, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
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Монева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и за намаление с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27 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.
2.38."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7173-20.06.2017/ /вх. № 000030-672114.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6721, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
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."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7172-20.06.2017/ /вх. № 000030-672214.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област
Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
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„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Съединение, област Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7331-22.06.2017/ /вх. №
000030-7181-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март”
№ 75.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7332-22.06.2017/ /вх. №
000030-7183-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков” №
77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 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.
2.42."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7333-22.06.2017/ /вх. № 0000307179-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр. София,
за 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. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОНТЕСИТО-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692, представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Поп Грую” № 88А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7334-22.06.2017/ /вх. № 0000307143-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7143, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МУЛТИ КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Мариела Грозданова Любенова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МУЛТИ - КАТЕРС” 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.
2.44."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7319-22.06.2017/ /вх.
№ 000030-7141-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Мариела Грозданова
Любенова – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-7335-22.06.2017/ /вх. № 0000307142-20.06.2017/
На 20.06.2016 г. с вх. № 000030-7142, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр.

Стр. 69
Раднево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Заводска” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГАРАНТ
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара Загора, ул.
„Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано от Румен Йорданов
Динев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7325-22.06.2017/ /вх.
№ 000030-6672-13.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7326-22.06.2017/ /вх.
№ 000030-6673-13.06.2017/
На 13.06.2017 г. с вх. № 000030-6673, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:

Стр. 70
гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе
театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1,
обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7324-22.06.2017/ /вх.
№ 000030-7107-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7107, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Връбница“, ул. „275“ № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Връбница“, ул. „275“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7367-23.06.2017/ /вх.
№ 000030-7108-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7108, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
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гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7523-27.06.2017/ /вх.
№ 000030-7465-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7465, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7524-27.06.2017/ /вх.
№ 000030-7466-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7466, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
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гр. София, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул.
„23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7322-22.06.2017/ /вх. № 0000307034-16.06.2017/
На 16.06.2017 г. с вх. № 000030-7034, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.53."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7320-22.06.2017/ /вх. № 0000307072-19.06.2017/
На 19.06.2017 г. с вх. № 000030-7072, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, Варна, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9
/девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-732122.06.2017/ /вх. № 000030-6738-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за намаление 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. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
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.
2.55."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7318-22.06.2017/ /вх. № 000030-718920.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
намаление на 2 /два/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7431-26.06.2017/ /вх. № 000030-727821.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област
Габрово, ул. „Шипка” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК:
200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка”
№ 73.
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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.
2.57."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7316-22.06.2017/ /вх. № 0000307188-20.06.2017/
На 20.06.2017 г. с вх. № 000030-7188, 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 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, район „Запад”, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, район „Запад”, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7381-26.06.2017/ /вх. № 000030-627529.05.2017/
На 29.05.2017 г. с вх. № 000030-6275, 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 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.
Разград, ул. „Искър” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 –
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управители, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7421-26.06.2017/ /вх. № 000030-726821.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7268, 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 2 /два/ игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 подмяна на 2 /два/ игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7411-26.06.2017/ /вх. № 000030-726921.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7269, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно
море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
к-с „Мраморно море”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7373-23.06.2017/ /вх. № 0000307224-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7224, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за намаление на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7430-26.06.2017/ /вх. № 0000307240-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр.
София, за намаление на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 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. 3 от Закона за хазарта председателят

Стр. 78
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление на 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пазарджик, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7429-26.06.2017/ /вх. № 0000307239-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7239, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за намаление на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление на 12 /дванадесет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис
ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7384-26.06.2017/ /вх. № 0000307225-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7225, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят

Стр. 79
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7380-26.06.2017/ /вх. № 000030-724221.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за намаление с 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7386-26.06.2017/ /вх. №
000030-7230-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7230, 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 намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят

Стр. 80
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата 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.
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7371-23.06.2017/ /вх. № 000030-726221.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7262, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов”
№ 9А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7372-23.06.2017/ /вх. № 000030-726421.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7264, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят

Стр. 81
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7512-27.06.2017/ /вх. № 000030-748427.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7484, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7518-27.06.2017/ /вх. №
000030-7486-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7419-26.06.2017/ /вх. №
000030-7234-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7234, 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 намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 намаление с 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7420-26.06.2017/ /вх. №
000030-7267-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7267, 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.
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Свиленград, за увеличение със 6 /шест/ броя и подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за
увеличение със 6 /шест/ броя и подмяна на 17 /седемнадесет/ 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.
2.73."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000307427-26.06.2017/ /вх. № 000030-7221-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ
- ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000307433-26.06.2017/ /вх. № 000030-7223-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7223, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА -
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СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ
- ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."Ц.Б.С. - 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7438-26.06.2017/ /вх. № 000030-723221.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7232, 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
намаление с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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, район „Лозенец“, ул. „Кричим“
№ 63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за намаление
с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул.
„Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7439-26.06.2017/ /вх. № 000030-723321.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7233, 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
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намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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, район „Лозенец“, ул. „Кричим“
№ 63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за намаление
с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.77."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7437-26.06.2017/ /вх. № 000030-727521.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7275, 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 с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев Бряг-Изток“, УПИ I, кв. 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. 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 с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, 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.
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2.78."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7435-26.06.2017/ /вх. № 0000307222-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7222, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр.
Сливен, 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. Нова
Загора, област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър" № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област
Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7436-26.06.2017/ /вх. № 0000307226-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7226, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за намаление с 7 /седем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.80."МИЛЕН БЕЛОВ" ЕТ, с. Оризаре, общ. Несебър /изх. № 000030-7426-26.06.2017/ /вх.
№ 000030-7303-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7303, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ”, с. Оризаре,
община Несебър, област Бургас, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг-изток“ хотел
„ГАЛЕРИ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„МИЛЕН БЕЛОВ” със седалище и адрес на управление: с. Оризаре, община Несебър, област
Бургас, ул. „Гоце Делчев” № 15, ЕИК: 102255748, представлявано от Милен Димитров Белов
/физическо лице - търговец/, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг-изток“ хотел „ГАЛЕРИ“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ”, с. Оризаре, община
Несебър, област Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7410-26.06.2017/ /вх. № 0000307241-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за
намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
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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.
2.82."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7454-26.06.2017/ /вх. №
000030-7276-21.06.2017/
На 21.06.2016 г. с вх. № 000030-7276, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКИ 90” ЕООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИКИ 90”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ЕИК:
040485999, представлявано от Валентин Желязков Кузев – управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0,
офис № 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.
2.83."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-7453-26.06.2017/ /вх. №
000030-7277-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7277, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД,
гр. Дулово, 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.
Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Силистренско шосе“ № 9, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги Стоянов Захариев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр.
Дулово, 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.
2.84."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7452-26.06.2017/ /вх. №
000030-7306-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕНОН96” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков”
№ 13, вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав Иванов Стоев - управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.
„П. Р. Славейков” № 13 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7451-26.06.2017/ /вх. № 000030-730822.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
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. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,
вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област
Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.86."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7450-26.06.2017/ /вх. № 000030-730922.06.2017/
На 22.06.2016 г. с вх. № 000030-7309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.87."ЗИТА ПАРТНЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7458-27.06.2017/ /вх. № 0000307330-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7330, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр.
Бургас, за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.88."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7456-27.06.2017/ /вх.
№ 000030-7238-21.06.2017/
На 21.06.2017 г. с вх. № 000030-7238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III”
№ 126.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 200287869,
представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 126.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” 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.
2.89."АВРОРА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7449-26.06.2017/ /вх. №
000030-7302-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Несебър, за увеличение със 74 /седемдесет и четири/ броя игрални автомата с 86 /осемдесет и
шест/ броя игрални места, подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к.Слънчев бряг, хотел „КУБАН“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к.Слънчев
бряг, хотел „КУБАН“, ЕИК: 204526341, представлявано заедно от Сергей Петров Господинов
и Петър Валериев Георгиев – управители, за увеличение със 74 /седемдесет и четири/ броя
игрални автомата с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални места и подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.к.Слънчев бряг, хотел „КУБАН“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7490-27.06.2017/ /вх. № 0000307356-23.06.2017/
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ - 2007” 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
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За - 4
Против - няма.
2.91."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-7488-27.06.2017/ /вх. № 0000307357-23.06.2017/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-7357, 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, Пазарджик,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.92."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-7489-27.06.2017/ /вх.
№ 000030-7358-23.06.2017/
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”,
гр. Пазарджик, за увеличение с 2 /два/ броя автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Пейо Яворов” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „НЕВИ
– НАЙДЕН ШОПОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Александър
Батемберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров Шопов – /физическо
лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Пейо Яворов” № 4.
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.
2.93."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-7487-27.06.2017/ /вх. № 0000306735-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6735, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, област Пазарджик, р-н „Център”, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, р-н „Център”, ул.
„Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
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.
2.94."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-748327.06.2017/ /вх. № 000030-7329-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7329, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – Валентин Вангелов”
ЕООД, гр. Раднево, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛМАР
– Валентин Вангелов” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара
Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от
Валентин Георгиев Вангелов – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
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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.
2.95."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7504-27.06.2017/ /вх. №
000030-7404-26.06.2017/
На 26.06.2016 г. с вх. № 000030-7404, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.96."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7505-27.06.2017/ /вх. №
000030-7405-26.06.2017/
На 26.06.2016 г. с вх. № 000030-7405, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.

Стр. 96
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.97."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7506-27.06.2017/ /вх. №
000030-7406-26.06.2017/
На 26.06.2016 г. с вх. № 000030-7406, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.98."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7500-27.06.2017/ /вх. № 0000307407-26.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7407, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и, ул. „Христо Силянов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРИЗМА
08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул.
„Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова –
управител, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и, ул. „Христо Силянов“ № 65.
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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.
2.99."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7514-27.06.2017/ /вх. № 0000307403-26.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7403, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата със 7 /седем/ игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Габрово,бул.„Могильов“№ 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуристите Сашо Белевски и Томаш Мачий Петриковски, за
подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ игрални места в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“
№ 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.
2.100."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7522-27.06.2017/ /вх. № 000030-747927.06.2017/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-7479, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К и С 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. “Карловска” №
36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов и Георги Иванов Букорещлиев
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– управители, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-7501-27.06.2017/ /вх. № 000030-740826.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7408, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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 Митко Цветанов Тодоров и
Стефан Торнтон, поотделно, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
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 тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-725321.06.2017/ /вх. № 000030-7069-19.06.2017/
На 19.06.2017 г. с вх. № 000030-7069, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Радомир, обл. Перник, ул. „Батенберг“ № 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-748127.06.2017/ /вх. № 000030-7348-23.06.2017/
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751127.06.2017/ /вх. № 000030-7476-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Ихтиман, Центъра, срещу ДСК.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7495-27.06.2017/ /вх. № 000030-739926.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7399, 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 със 7 /седем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Константин Щъркелов“ № 13;
2. гр. Кърджали, ул. „Опълченска“ № 27А;
3. гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“, магазин № 44;
4. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
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1. с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 3;
2. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 409, партерен етаж;
3. с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „9-ти септември“ № 18;
4. с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Сдт. Загора, ул. „Христо Ботев“ № 26;
5. гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ж. к. „Миньор“, бл. 33, вх. А, партер;
6. гр. София, ул. „Гьорче Петров“ № 1;
7. гр. Костенец, обл. София, ул. „Момина сълза“ № 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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-725221.06.2017/ /вх. № 000030-7068-19.06.2017/
На 19.06.2017 г. с вх. № 000030-7068, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Радомир, обл. Перник, ул. „Батенберг“ № 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-748027.06.2017/ /вх. № 000030-7343-23.06.2017/
На 23.06.2017 г. с вх. № 000030-7343, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се

Стр.102
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 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.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751027.06.2017/ /вх. № 000030-7475-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Ихтиман, Центъра, срещу ДСК.
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.
5.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7166-20.06.2017/ /вх. № 0000306796-15.06.2017/
На 15.06.2017 г. с вх. № 000030-6796, 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 10 /десет/ и увеличение с 3 /три/ 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 Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
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. „Евлоги Георгиев“ № 37А, ет. 1, кафе-аперитив;
2. гр. Варна, пл. „Проф. Цани Калянджиев“ № 3;
3. гр. Димитровград, бул. „България“ № 7;
4. гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Теменуга“ № 2;
5. гр. Русе, бул. „Липник“ № 106;
6. гр. София, общ. Изгрев, ул. „Константин Щъркелов“ № 13;
7. гр. София, кв. „Требич“, ул. „Латин Колев“ № 3;
8. гр. София, ул. „Проф. Георги Златарски“ № 5;
9. гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 29;
10. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Петко Петров“ № 20.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България № 99;
2. гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 28;
3. гр. Разград, ул. „Борис Йончев“ № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7482-27.06.2017/ /вх. № 0000307311-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7311, 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,
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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 5 /пет/ и увеличение с 6 /шест/ 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 Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
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. „Топола“ № 26;
2. гр. София,общ. Студентска, ул. „Пловдивско поле“ № 11, вх. 2;
3. гр. София,общ. Витоша, ул. „Ралевица“ № 64;
4. гр. София, общ. Триадица, ул. „Косово поле“ № 11;
5. гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София общ. Подуяне, ул. „Братован“ № 2;
2. гр. София, общ. Красно село, ж. к. „Бели брези“ бл. 10;
3. гр. София, общ. Връбница, ж. к. „Обеля -2“, бл. 236, вх. А;
4. гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №1 2;
5. с. Староселци, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 3А;
6. с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „9-ти септември“ №18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7497-27.06.2017/ /вх. № 000030-740026.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7400, 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 със 7 /седем/ 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Константин Щъркелов“ № 13;
2. гр. Кърджали, ул. „Опълченска“ № 27А;
3. гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“, магазин № 44;
4. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 3;
2. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 409, партерен етаж;
3. с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „9-ти септември“ № 18;
4. с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Сдт. Загора, ул. „Христо Ботев“ № 26;
5. гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ж. к. „Миньор“, бл. 33, вх. А, партер;
6. гр. София, ул. „Гьорче Петров“ № 1;
7. гр. Костенец, обл. София, ул. „Момина сълза“ № 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.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7499-27.06.2017/ /вх. № 000030-740126.06.2017/
На 26.06.2017 г. с вх. № 000030-7401, 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 със 7 /седем/ 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:
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1. гр. София, ул. „Константин Щъркелов“ № 13;
2. гр. Кърджали, ул. „Опълченска“ № 27А;
3. гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“, магазин № 44;
4. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 3;
2. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 409, партерен етаж;
3. с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „9-ти септември“ № 18;
4. с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Сдт. Загора, ул. „Христо Ботев“ № 26;
5. гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ж. к. „Миньор“, бл. 33, вх. А, партер;
6. гр. София, ул. „Гьорче Петров“ № 1;
7. гр. Костенец, обл. София, ул. „Момина сълза“ № 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.
По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751527.06.2017/ /вх. № 000030-7468-27.06.2017/
На 27.06.2017г. с вх. № 000030-7468, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 1- 10 от 10”, утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 1- 12 тип 1x2” и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 1- 13 срещи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 110 от 10”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 112 тип 1x2” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО
1- 13 срещи”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751727.06.2017/ /вх. № 000030-7469-27.06.2017/
На 27.06.2017г. с вх. № 000030-7469, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”,
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2- Зодиак” и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5
от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
42”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
49”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2Зодиак” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2Рожден ден”.
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 тото игри (онлайн):
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751927.06.2017/ /вх. № 000030-7470-27.06.2017/
На 27.06.2017г. с вх. № 000030-7470, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 1- 10 от 10”, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 1- 12 тип 1x2” и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 1- 13 срещи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
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изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 1- 10 от 10”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане
онлайн на тото игра „ТОТО 1- 12 тип 1x2” и Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 1- 13 срещи”.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-752027.06.2017/ /вх. № 000030-7474-27.06.2017/
На 27.06.2017г. с вх. № 000030-7474, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6
от 49”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 2- 5 от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 2- 6 от 42”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане
онлайн на тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
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 лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-751327.06.2017/ /вх. № 000030-7467-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7467, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
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на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/
брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”,
нова разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС” - първи тираж, с общ брой 15 000 000 бр. и
номинална стойност – 4 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 32 /тридесет и два/ броя разновидности, в това число
въвеждането на нова разновидност с наименование „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС” - първи
тираж, с общ брой 15 000 000 бр. и номинална стойност – 4 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-7402 от 26.06.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-7402 от 26.06.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 09.06.2017 г. с вх. № 000030-6592, 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 5 /пет/ броя игщрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг“, район „Запад“, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка“ № 17.
С вх. № 000030-7190/20.06.2017 г. в ДКХ е внесено заявление за отказ от
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 28.06.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. Докладна записка изх. № 000030-7525 от 26.06.2017 г. и Докладна записка изх. №
000030-7691 от 28.06.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-7525/26.06.2017 г. и с Докладна записка изх. №
000030-7691/28.06.2017 г. председателят на ДКХ запозна членовете на Комисията със
следните обстоятелства:
На 15.05.2017 г. с вх. № 000030-5477, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” EООД, гр. Пловдив,
за увеличение с 41 /четиридесет и един/ броя местата на игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
С вх. № 000030-7492/27.06.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
С вх. № 000030-7690/28.06.2017 г. е внесено заявление да бъде разгледано на
горепосоченото искане.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Възстановява образуваното административно производство по искане с вх. № 0000305477/15.05.2017 г. от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение с 41 /четиридесет и
един/ броя местата на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 98.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включи за разглеждане искане вх. № 0000307507/27.06.2017 г. от „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-7507/27.06.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7527-28.06.2017/ /вх. № 000030-750727.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7507, 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 игрални автомата, увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 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. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане 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
игрални автомата и увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 1.
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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

