РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9629
Гр. София, 25.08.2017 г.
Днес, 25 август 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.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издадени
лицензи:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9247-16.08.2017/ /вх. № 000030-914214.08.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕВРО 2007" ЕООД, гр. Костинброд /изх. № 000030-9365-21.08.2017/ /вх. № 000030-892931.07.2017/
3. За онлайн – игри в игрално казино, залагания върху резултати от спортни състезания
и надбягвания с коне и кучета и залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти:
3.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" ПИ ЕЛ СИ /изх. № 000030-9355-21.08.2017/ /вх. №
000030-9032-02.08.2017/
Раздел трети. Разглеждане на исканe за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9395-22.08.2017/ /вх. № 000030-907808.08.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-9495-24.08.2017/ /вх. №
000030-8626-28.07.2017/
1.2."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-9501-24.08.2017/ /вх. № 0000309079-08.08.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9412-23.08.2017/ /вх. №
000030-9304-18.08.2017/
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1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9453-23.08.2017/ /вх. № 000030-940822.08.2017/
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9497-24.08.2017/ /вх. № 0000309461-24.08.2017/
1.4."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9503-24.08.2017/ /вх. № 000030-920815.08.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9181-15.08.2017/ /вх. № 0000309117-11.08.2017/
2.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9182-15.08.2017/ /вх. № 0000309118-11.08.2017/
2.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9184-15.08.2017/ /вх. № 0000309119-11.08.2017/
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9185-15.08.2017/ /вх. № 0000309121-11.08.2017/
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9186-15.08.2017/ /вх. № 0000309122-11.08.2017/
2.6."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9209-15.08.2017/ /вх. № 0000309123-11.08.2017/
2.7."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9210-15.08.2017/ /вх. № 0000309124-11.08.2017/
2.8."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9205-15.08.2017/ /вх. №
000030-8505-25.07.2017/
2.9."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9204-15.08.2017/ /вх. №
000030-9049-04.08.2017/
2.10."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9203-15.08.2017/ /вх. №
000030-9050-04.08.2017/
2.11."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309201-15.08.2017/ /вх. № 000030-9063-07.08.2017/
2.12."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309202-15.08.2017/ /вх. № 000030-9064-07.08.2017/
2.13."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309199-15.08.2017/ /вх. № 000030-9065-07.08.2017/
2.14."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309200-15.08.2017/ /вх. № 000030-9066-07.08.2017/
2.15."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309196-15.08.2017/ /вх. № 000030-9067-07.08.2017/
2.16."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309187-15.08.2017/ /вх. № 000030-9068-07.08.2017/
2.17."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000309189-15.08.2017/ /вх. № 000030-9069-07.08.2017/
2.18."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-9192-15.08.2017/ /вх. № 000030-907107.08.2017/
2.19."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9180-15.08.2017/ /вх. № 000030-910410.08.2017/
2.20."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9179-15.08.2017/ /вх. № 000030-910910.08.2017/
2.21."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9218-16.08.2017/ /вх. №
000030-9126-11.08.2017/
2.22."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9219-16.08.2017/ /вх. №
000030-9127-11.08.2017/
2.23."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9217-16.08.2017/ /вх. № 000030-912511.08.2017/
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2.24."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9215-16.08.2017/ /вх. № 000030-902101.08.2017/
2.25."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9216-16.08.2017/ /вх. № 000030-902201.08.2017/
2.26."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9283-17.08.2017/ /вх. № 000030-915214.08.2017/
2.27."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9285-17.08.2017/ /вх. №
000030-9154-14.08.2017/
2.28."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9286-17.08.2017/ /вх. №
000030-9155-14.08.2017/
2.29."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9284-17.08.2017/ /вх. № 000030-915314.08.2017/
2.30."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9280-17.08.2017/ /вх. №
000030-9183-15.08.2017/
2.31."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9281-17.08.2017/ /вх. №
000030-9188-15.08.2017/
2.32."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9282-17.08.2017/ /вх. №
000030-9190-15.08.2017/
2.33."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9191-15.08.2017/ /вх. № 000030-906207.08.2017/
2.34."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9343-18.08.2017/ /вх. № 000030-923716.08.2017/
2.35."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9198-15.08.2017/ /вх. № 000030-905204.08.2017/
2.36."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-9197-15.08.2017/ /вх. № 000030-904804.08.2017/
2.37."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9364-21.08.2017/ /вх. № 0000309028-02.08.2017/
2.38."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9363-21.08.2017/ /вх. № 000030-903603.08.2017/
2.39."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9357-21.08.2017/ /вх. № 000030-907007.08.2017/
2.40."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9491-24.08.2017/ /вх. № 000030-911410.08.2017/
2.41."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9451-23.08.2017/ /вх. № 000030-923816.08.2017/
2.42."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9358-21.08.2017/ /вх. № 000030-907207.08.2017/
2.43."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9456-23.08.2017/ /вх. № 000030-907307.08.2017/
2.44."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9359-21.08.2017/ /вх. № 000030-907407.08.2017/
2.45."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9360-21.08.2017/ /вх. № 000030-907507.08.2017/
2.46."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9361-21.08.2017/ /вх. № 000030-907607.08.2017/
2.47."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9362-21.08.2017/ /вх. № 000030-907707.08.2017/
2.48."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9493-24.08.2017/ /вх. № 000030-939322.08.2017/
2.49."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9366-21.08.2017/ /вх. №
000030-9039-03.08.2017/
2.50."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9367-21.08.2017/ /вх. №
000030-9040-03.08.2017/
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2.51."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9368-21.08.2017/ /вх. №
000030-9041-03.08.2017/
2.52."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-9369-21.08.2017/ /вх. № 0000309044-04.08.2017/
2.53."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9354-21.08.2017/ /вх. № 000030-862528.07.2017/
2.54."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9398-22.08.2017/ /вх. № 0000309099-10.08.2017/
2.55."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9399-22.08.2017/ /вх. № 0000309100-10.08.2017/
2.56."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9396-22.08.2017/ /вх. № 0000309101-10.08.2017/
2.57."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци, общ. Благоевград /изх. № 000030-9405-22.08.2017/
/вх. № 000030-9234-16.08.2017/
2.58."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-9455-23.08.2017/ /вх. № 0000309388-22.08.2017/
2.59."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9450-23.08.2017/ /вх. №
000030-9389-22.08.2017/
2.60."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9483-24.08.2017/ /вх. №
000030-9384-22.08.2017/
2.61."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9457-23.08.2017/ /вх. №
000030-9385-22.08.2017/
2.62."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9448-23.08.2017/ /вх. № 000030-940322.08.2017/
2.63."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9444-23.08.2017/ /вх. № 0000309350-18.08.2017/
2.64."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9446-23.08.2017/ /вх. № 0000309352-18.08.2017/
2.65."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9454-23.08.2017/ /вх. № 0000309278-17.08.2017/
2.66."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9422-23.08.2017/ /вх. № 0000309111-10.08.2017/
2.67."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9417-23.08.2017/ /вх. № 0000309248-16.08.2017/
2.68."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9418-23.08.2017/ /вх. № 000030-927417.08.2017/
2.69."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9419-23.08.2017/ /вх. № 000030-927517.08.2017/
2.70."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9420-23.08.2017/ /вх. № 000030-927917.08.2017/
2.71."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9421-23.08.2017/ /вх. № 000030-910710.08.2017/
2.72."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9423-23.08.2017/ /вх. № 000030-910810.08.2017/
2.73."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9414-23.08.2017/ /вх. № 0000309102-10.08.2017/
2.74."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9415-23.08.2017/ /вх. № 000030-910610.08.2017/
2.75."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9482-24.08.2017/ /вх. № 0000309299-18.08.2017/
2.76."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9485-24.08.2017/ /вх. № 0000309300-18.08.2017/
2.77."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9489-24.08.2017/ /вх. № 0000309301-18.08.2017/
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2.78."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9496-24.08.2017/ /вх. № 000030-930218.08.2017/
2.79."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9438-23.08.2017/ /вх. №
000030-9303-18.08.2017/
2.80."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9494-24.08.2017/ /вх. № 0000309397-22.08.2017/
2.81."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9492-24.08.2017/ /вх. № 0000309400-22.08.2017/
2.82."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9490-24.08.2017/ /вх. № 0000309401-22.08.2017/
2.83."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9487-24.08.2017/ /вх. № 0000309402-22.08.2017/
2.84."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9486-24.08.2017/ /вх. № 0000309424-23.08.2017/
2.85."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9488-24.08.2017/ /вх. № 0000309425-23.08.2017/
2.86."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9484-24.08.2017/ /вх. № 000030-939122.08.2017/
2.87."МИЛЕН БЕЛОВ" ЕТ, с. Оризаре, общ. Несебър /изх. № 000030-9481-24.08.2017/ /вх. №
000030-9383-22.08.2017/
2.88."РОЯЛ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Ловеч /изх. № 000030-9480-24.08.2017/ /вх. № 0000309426-23.08.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-941123.08.2017/ /вх. № 000030-9060-07.08.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-944023.08.2017/ /вх. № 000030-9387-22.08.2017/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9212-16.08.2017/ /вх. № 000030-904504.08.2017/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9224-16.08.2017/ /вх. № 000030-913711.08.2017/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9498-24.08.2017/ /вх. № 000030-943223.08.2017/
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9404-22.08.2017/ /вх. №
000030-9287-17.08.2017/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-944223.08.2017/ /вх. № 000030-9386-22.08.2017/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9214-16.08.2017/ /вх. № 000030-904704.08.2017/
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9225-16.08.2017/ /вх. № 000030-913811.08.2017/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9499-24.08.2017/ /вх. № 000030-943323.08.2017/
5.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9296-17.08.2017/ /вх. № 0000309236-16.08.2017/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9213-16.08.2017/ /вх. № 000030-904604.08.2017/

Стр. 6
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9226-16.08.2017/ /вх. № 000030-913911.08.2017/
6.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9500-24.08.2017/ /вх. № 000030-943423.08.2017/
Раздел шести. 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 игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9211-15.08.2017/ /вх. № 000030-913311.08.2017/
1.2."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9441-23.08.2017/ /вх. № 0000309256-17.08.2017/
1.3."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9447-23.08.2017/ /вх. № 0000309371-21.08.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9413-23.08.2017/ /вх. № 0000309103-10.08.2017/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9445-23.08.2017/ /вх. № 0000309351-18.08.2017/
3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9220-16.08.2017/ /вх. №
000030-9083-08.08.2017/
4. За лото игри (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9223-16.08.2017/ /вх. №
000030-9084-08.08.2017/
5. За лотарийни игри:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9476-24.08.2017/ /вх. № 000030-943523.08.2017/
Раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел осми. Разни.
По раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.1.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9477-24.08.2017 г./,/вх. №
000030-9428-23.08.2017 г./
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9428, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” 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.
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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 РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ж.к.
Младост – 2, ул. „Свети Киприян” бл. 292 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил
Христов Илиев – 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

Midnight Stampede - Super Stampede
Helix
ИА-2679 от 18.08.2016 г.
Aristocrat Technologies Europe Ltd.
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-10329/27.10.2015 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
DX122175V
2015 г.
Видео слот:
1. Midnight Stampede - Super Stampede.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9478-24.08.2017 г./,/вх. №
000030-9429-23.08.2017 г./
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9429, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ж.к.
Младост – 2, ул. „Свети Киприян” бл. 292 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
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№ по
ред
1.

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

Wonder 4 Wonder Wheel
Helix
ИА-2680 от 18.08.2016 г.
Aristocrat Technologies Europe Ltd.
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-10329/27.10.2015 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
HX8029897
2016 г.
Видео слот:
2. Buffalo Gold Collection;
3. Timber Wolf Deluxe;
4. Wild Panda;
5. Pelican Pete.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ПЛЕЙТЕХ СОФТУЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД /изх. № 000030-9479-24.08.2017 г./,/вх. №
000030-9436-23.08.2017 г./
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9436, е подадено писмено заявление от „Плейтех
Софтуер България“ ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „Плейтех Софтуер България“ ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115л,
сграда С, Европейски търговски център, ет. 6 и 7, ЕИК: 200722588, представлявано
поотделно от Крася Величкова Иванова и Моран Вайцер- управители, игрален софтуер,
както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
1. Наименование
Ротативка
Протокол от изпитване
№
Производител
Заявител / номер на

Доклад за сертифициране № 76647BETBGRM от
10.07.2017 г. с приложения
Playtech Software Limited
„Плейтех Софтуер България“ ЕООД/
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удостоверение
Онлайн залагания:

000030-12343 от 17.12.2015 г.
Игри, които ще бъдат интегрирани в централната
компютърна система:
1.Age of the Gods;
2.Age of the Gods: King of Olympus;
3.Batman & Catwoman Cash;
4.Batman & The Joker Jewels;
5.Superman the Movie.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9247-16.08.2017/ /вх. № 000030-914214.08.2017/
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9142, 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 СИТИ” EООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител,
/заличен е единият от управителите на дружеството - Георги Николов Филчев/.
Държавната 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."ЕВРО 2007" ЕООД, гр. Костинброд /изх. № 000030-9365-21.08.2017/ /вх. № 0000308929-31.07.2017/
На 31.07.2017 г. с вх. № 000030-8929, 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 „ЕВРО 2007” ЕООД, гр.
Костинброд, 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,
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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 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 „ЕВРО
2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ № 9,
ЕИК: 175195896, представлявано от Мирослав Павлов Гаврилов - управител, за промяна в
седалището 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.
3. За онлайн – игри в игрално казино, залагания върху резултати от спортни състезания
и надбягвания с коне и кучета и залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти:
3.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" ПИ ЕЛ СИ /изх. № 000030-9355-21.08.2017/ /вх.
№ 000030-9032-02.08.2017/
На 02.08.2017 г. с вх. № 000030-9032, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ Пи Ел Си, Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри онлайн.
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
„ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ Пи Ел Си със седалище и адрес на управление: Малта,
офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120
представлявано от Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори, секретар на
дружеството - Джоузеф Франсис Борг, за промени в правната форма 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 трети. Разглеждане на исканe за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9395-22.08.2017/ /вх. № 0000309078-08.08.2017/
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9078, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
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организиране на хазартни игри в 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. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„ЛАРИС-ВЕГА” 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 организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“, с 10
/десет/ броя игрални маси и 112 /сто и дванадесет/ броя игрални автомата със 119 /сто и
деветнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-9495-24.08.2017/
/вх. № 000030-8626-28.07.2017/
На 28.07.2017 г. с вх. № 000030-8626, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД, гр.
Стара Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 86, вх. Г, ет. 2, ап. 82, ЕИК: 204688628,
представлявано от Янка Петрова Лазарова – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Спартак“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД, гр. Стара
Загора, 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.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-9501-24.08.2017/ /вх. № 0000309079-08.08.2017/
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9079, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години 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. 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 „ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от
Цветана Лукова Шопова- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик, 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 пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9412-23.08.2017/
/вх. № 000030-9304-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9304, 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 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от
прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с един от
овластените като представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на
управителния съвет, за подмяна на 10 /десет/ 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.
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9453-23.08.2017/ /вх. № 000030-940822.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9408, 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 21 /двадесет и един/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 21 /двадесет и един/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК
„АНЕЛ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9497-24.08.2017/ /вх. № 0000309461-24.08.2017/
На 24.08.2017 г. с вх. № 000030-9461 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9503-24.08.2017/ /вх. № 000030-920815.08.2017/
На 15.08.2017 г. с вх. № 000030-9208 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за подмяна
на 2 /два/ броя игрални маси и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и Мехмет
Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9181-15.08.2017/ /вх. №
000030-9117-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9117 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,
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гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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.
2.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9182-15.08.2017/ /вх. №
000030-9118-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9118 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Правец,
обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9184-15.08.2017/ /вх. №
000030-9119-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9119 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златица,
обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 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.
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9185-15.08.2017/ /вх. №
000030-9121-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9121 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9186-15.08.2017/ /вх. №
000030-9122-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9122 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец,
обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 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.
2.6."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9209-15.08.2017/ /вх. №
000030-9123-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9123 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 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. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9210-15.08.2017/ /вх. №
000030-9124-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9124 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9205-15.08.2017/ /вх. №
000030-8505-25.07.2017/
На 25.07.2017 г. с вх. № 000030-8505, 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 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. София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков”
№ 52.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9204-15.08.2017/ /вх. №
000030-9049-04.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9049 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 4 /четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 и увеличение с 1
/един/ брой на игралните автомати 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.
2.10."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9203-15.08.2017/ /вх.
№ 000030-9050-04.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9050 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 5 /пет/ 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 5 /пет/ 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.
2.11."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9201-15.08.2017/ /вх. № 000030-9063-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-
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ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 4 /четири/
броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик,
бул. „Александър Стамболийски” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 4
/четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик,
бул. „Александър Стамболийски” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ, гр. Панагюрище, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9202-15.08.2017/ /вх. № 000030-9064-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9064, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 7 /седем/ броя и намаление с 4 /четири/
броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори
януари” № 1, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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 подмяна на 7 /седем/ броя и намаление с 4 /четири/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 1,
ет. -1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ, гр. Панагюрище, 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.
2.13."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9199-15.08.2017/ /вх. № 000030-9065-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9065, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги
Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул.
„Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
Държавната 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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9200-15.08.2017/ /вх. № 000030-9066-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9066, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик,
ул. „Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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 подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/
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брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул.
„Асен Златаров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ, гр. Панагюрище, 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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9196-15.08.2017/ /вх. № 000030-9067-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9067, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 32-34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 32-34.
Държавната 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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9187-15.08.2017/ /вх. № 000030-9068-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9068, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Септември, обл. Пазарджик, бул. „България” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление:
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гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Септември, обл. Пазарджик, бул. „България” № 88.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-9189-15.08.2017/ /вх. № 000030-9069-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9069, в съответствие с чл. 32 и 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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/
броя игрални места, увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 25А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/
броя игрални места и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 25А
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ, гр. Панагюрище, 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."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-9192-15.08.2017/ /вх. № 000030-907107.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9071, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул.
„Христо Янчев“ № 59 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул.
„Христо Янчев“ № 59 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.
2.19."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9180-15.08.2017/ /вх. № 0000309104-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030 - 9104, 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 2 /два/ броя игрални автомата, 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. Сливен, кв. „Братя Миладинови - Юг“, бул.
„Хаджи Димитър“ № 33 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови - Юг“, бул. „Хаджи Димитър“
№ 33 А.
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.
2.20."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9179-15.08.2017/ /вх. № 0000309109-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9109, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, област Сливен, ж.к. „Загоре“, бл.№ 1, ниско тяло.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 2 /два/ 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.
2.21."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9218-16.08.2017/ /вх. №
000030-9126-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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: с.
Белозем, област Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от Стефан Койчев Стефанов – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Белозем, област
Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.22."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9219-16.08.2017/ /вх. №
000030-9127-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030 - 9127, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.Труд, област Пловдив, ул. „Карловска“ №
40 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от Стефан Койчев Стефанов – управител,
за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с.Труд, област Пловдив, ул. „Карловска“ № 40 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.23."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9217-16.08.2017/ /вх. № 0000309125-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9125, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални
места, с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок
№ 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места, с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к.
„Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр.София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.24."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9215-16.08.2017/ /вх. № 000030-902101.08.2017/
На 01.08.2017 г. с вх. № 000030-9021, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ игрални автомата и увеличение с 2 /два/ игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата и увеличение с 2 /два/ игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Държавната 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."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9216-16.08.2017/ /вх. № 000030-902201.08.2017/
На 01.08.2017 г. с вх. № 000030-9022, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме
Груев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” 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.

Стр. 28
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9283-17.08.2017/ /вх. № 000030-915214.08.2017/
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9152, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София за
подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 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.
2.27."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9285-17.08.2017/ /вх. №
000030-9154-14.08.2017/
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9154, 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 игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
обл. Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, бул. „България” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 29
Против - няма.
2.28."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9286-17.08.2017/ /вх. №
000030-9155-14.08.2017/
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9155, 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/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „Е. Г. ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“
№ 2в.
Държавната 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."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9284-17.08.2017/ /вх. № 000030-915314.08.2017/
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9153, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България”
№ 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 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.

Стр. 30
2.30."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9280-17.08.2017/ /вх. №
000030-9183-15.08.2017/
На 15.08.2017 г. с вх. № 000030-9183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Цар
Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Кольо Ненов Николов -/физическо
лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9281-17.08.2017/ /вх. №
000030-9188-15.08.2017/
На 15.08.2017 г. с вх. № 000030-9188, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Цар
Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Кольо Ненов Николов - /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
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.

Стр. 31
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-9282-17.08.2017/ /вх. №
000030-9190-15.08.2017/
На 15.08.2017 г. с вх. № 000030-9190, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, 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.
Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Цар
Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Кольо Ненов Николов - /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9191-15.08.2017/ /вх. № 000030-906207.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.Якоруда, област
Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област Благоевград, ул. „Любен
Каравелов” № 1.

Стр. 32
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9343-18.08.2017/ /вх. № 000030-923716.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ресен, област
Велико Търново, ул. „Георги Димитров“ № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ресен, област Велико Търново, ул. „Георги
Димитров“ № 3 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9198-15.08.2017/ /вх. № 000030-905204.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9052 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 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.
2.36."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-9197-15.08.2017/ /вх. № 0000309048-04.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Георги Измирлиев” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КЕСТЕН2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец” №
5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги
Измирлиев” № 13.
Държавната 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."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9364-21.08.2017/ /вх. №
000030-9028-02.08.2017/
На 02.08.2017 г. с вх. № 000030-9028, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр.
Враца, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, район
„Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, район „Център“,
община „Смолян“, бул. „България“ № 51.

Стр. 34
Държавната 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."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9363-21.08.2017/ /вх. № 0000309036-03.08.2017/
На 03.08.2017 г. с вх. № 000030-9036, 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 на 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за намаление на 1 /един/
брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница“ № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9357-21.08.2017/ /вх. № 000030-907007.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9070 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, 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.

Стр. 35
Държавната 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."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9491-24.08.2017/ /вх. № 000030-911410.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9114, 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 4 /четири/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“,
ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за за
намаление на 4 /четири/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9451-23.08.2017/ /вх. № 000030-923816.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9238, 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, област
Велико Търново, ул.“Михаил Друмев“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико
Търново, ул. „Михал Друмев” № 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.
2.42."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9358-21.08.2017/ /вх. № 000030-907207.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9072, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Български
извор, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Демокрация“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Български извор, община
Тетевен, област Ловеч, ул. „Демокрация“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9456-23.08.2017/ /вх. № 000030-907307.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9073, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев -
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управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9359-21.08.2017/ /вх. № 000030-907407.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9074, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9360-21.08.2017/ /вх. № 000030-907507.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9075 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 38
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9361-21.08.2017/ /вх. № 000030-907607.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9076, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл.
Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар
Освободител” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9362-21.08.2017/ /вх. № 000030-907707.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9077, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 9
/девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 9
/девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9493-24.08.2017/ /вх. № 000030-939322.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9393, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
Държавната 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."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9366-21.08.2017/ /вх. №
000030-9039-03.08.2017/
На 03.08.2017 г. с вх. № 000030-9039 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр.
Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Сливница”,
бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК 812069204, представляван от Тома Стоянов Гънев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, 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.
2.50."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9367-21.08.2017/ /вх. №
000030-9040-03.08.2017/
На 03.08.2017 г. с вх. № 000030-9040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 21 /двадесет и един/ броя
игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места с 21 /двадесет и един/ броя
игрални автомата с 24 /двадесет и 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. Божурище, ж.к. „Жилища” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец“, бул.Черни Връх № 59А, ЕИК: 204129447, представлявано от Красимир Богданов
Кръстев - управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 21 /двадесет
и един/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места с 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Божурище, ж.к. „Жилища” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.51."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9368-21.08.2017/ /вх. №
000030-9041-03.08.2017/
На 03.08.2017 г. с вх. № 000030-9041, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр.
София, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места с 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Казичене, район Панчарево, Община - София, ул. „Цар Борис III” № 68, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец“, бул.Черни Връх № 59А, ЕИК: 204129447, представлявано от Красимир Богданов
Кръстев - управител, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места с 22 /двадесет и два/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Казичене, район Панчарево, Община - София, ул. „Цар Борис III” № 68, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-9369-21.08.2017/ /вх. № 0000309044-04.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9044, 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 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 1 /един/ брой игрален
автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
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игрално място и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 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.
2.53."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9354-21.08.2017/ /вх. № 0000308625-28.07.2017/
На 28.07.2017 г. с вх. № 000030-8625, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”,
ул. „Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БГ” ЕООД, 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.
2.54."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9398-22.08.2017/ /вх. № 0000309099-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9099, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
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Борисова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9399-22.08.2017/ /вх. №
000030-9100-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9100, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 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.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9396-22.08.2017/ /вх. № 0000309101-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
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– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци, общ. Благоевград /изх. № 000030-940522.08.2017/ /вх. № 000030-9234-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9234, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци,
община Благоевград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на управление: с. Рилци, община Благоевград,
област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 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.
2.58."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-9455-23.08.2017/ /вх. №
000030-9388-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9388, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова Москова

Стр. 45
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ 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.
2.59."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9450-23.08.2017/ /вх. №
000030-9389-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9389, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9483-24.08.2017/ /вх. №
000030-9384-22.08.2017/
На 22.08.2016 г. с вх. № 000030-9384, 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.

Стр. 46
Държавната 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."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9457-23.08.2017/ /вх. №
000030-9385-22.08.2017/
На 22.08.2016 г. с вх. № 000030-9385, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
Държавната 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."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9448-23.08.2017/ /вх. № 000030-940322.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9403 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за намаление
с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.

Стр. 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.
2.63."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9444-23.08.2017/ /вх. №
000030-9350-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
пл. „Четиринадесети март“ № 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.
2.64."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9446-23.08.2017/ /вх. №
000030-9352-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
бул. „България“ № 28.

Стр. 48
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9454-23.08.2017/ /вх. №
000030-9278-17.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9278, 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 2 /два/ 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
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 2 /два/ 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.
2.66."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9422-23.08.2017/ /вх. №
000030-9111-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9111 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 49
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9417-23.08.2017/ /вх. №
000030-9248-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9248, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9418-23.08.2017/ /вх. № 000030-927417.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9274, 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 в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 3 /три/ броя игрални автомата 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

Стр. 50
За - 4
Против - няма.
2.69."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9419-23.08.2017/ /вх. № 000030-927517.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9275, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област
Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 2 /два/ броя игрални автомата 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.
2.70."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9420-23.08.2017/ /вх. № 000030-927917.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9279, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
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. 51
2.71."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9421-23.08.2017/ /вх. № 000030-910710.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9107 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. София, р-н
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул.
„Кн. Клементина” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009“ 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.
2.72."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9423-23.08.2017/ /вх. № 0000309108-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9108 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна” №
38. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ 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.

Стр. 52
2.73."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9414-23.08.2017/ /вх. № 0000309102-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9102, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 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, бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД”, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9415-23.08.2017/ /вх. № 000030-910610.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Младост“, бул. „Александър Малинов” № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. „Александър Малинов” № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 53
За - 4
Против - няма.
2.75."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9482-24.08.2017/ /вх. №
000030-9299-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9299, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров”
№ 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9485-24.08.2017/ /вх. №
000030-9300-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония”
№ 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.77."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9489-24.08.2017/ /вх. №
000030-9301-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ игрален автомат
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и намаление с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул.
„България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” 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.
2.78."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9496-24.08.2017/ /вх. № 0000309302-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Христо
Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298, представлявано от Рашо Колев Рашков – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9438-23.08.2017/ /вх. №
000030-9303-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9303, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9494-24.08.2017/ /вх. №
000030-9397-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Суворово,
обл. Варна, ул. „Драган Стоянов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Суворово, обл. Варна, ул. „Драган
Стоянов” № 2.

Стр. 56
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9492-24.08.2017/ /вх. №
000030-9400-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9400, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” EООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Девня, обл.
Варна, кв. „Река Девня”, ул. „Петричка” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5
/пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Девня, обл. Варна, кв. „Река Девня”,
ул. „Петричка” № 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.
2.82."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9490-24.08.2017/ /вх. №
000030-9401-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9401, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” EООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Аксаково, обл. Варна, ул. „Марциана” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с
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6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна,
ул. „Марциана” № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-9487-24.08.2017/ /вх. №
000030-9402-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9402, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тервел, обл.
Добрич, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Цар Иван
Асен ІІ” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.84."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9486-24.08.2017/ /вх. №
000030-9424-23.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9424, 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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител , за увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
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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.
2.85."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9488-24.08.2017/ /вх. №
000030-9425-23.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030 - 9425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата 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.
2.86."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9484-24.08.2017/ /вх. № 000030-939122.08.2017/
На 22.08.20176 г. с вх. № 000030-9391, 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
увеличение със 6 /шест/ броя игрални места на 1 /един/ игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К и С 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. “Карловска” №
36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов и Георги Иванов Букорещлиев
– управители, заедно и поотделно, за увеличение със 6 /шест/ броя игрални места на 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.87."МИЛЕН БЕЛОВ" ЕТ, с. Оризаре, общ. Несебър /изх. № 000030-9481-24.08.2017/ /вх.
№ 000030-9383-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9383 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ”, Оризаре, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас,
к.к. „Слънчев бряг-изток“ хотел „ГАЛЕРИ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг-изток“ хотел „ГАЛЕРИ“.
Държавната 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."РОЯЛ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Ловеч /изх. № 000030-9480-24.08.2017/ /вх. № 0000309426-23.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
Ловеч, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска” № 12, хотел „Ловеч”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „РОЯЛ
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 12,
хотел „Ловеч”, ЕИК: 201675305, представлявано от Борис Веселинов Ботев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска”
№ 12, хотел „Ловеч”.
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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.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-941123.08.2017/ /вх. № 000030-9060-07.08.2017/
На 07.08.2017 г. с вх. № 000030-9060, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ EООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой
игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка
Миланова Атанасова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой
игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg /.
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. № 000030-944023.08.2017/ /вх. № 000030-9387-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9387, 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 3
/три/ 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
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Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. Асеновград, обл. Пловдив, кв. 273, ул. „Цар Иван Асен II“, /табакмаркет/;
2.гр. Пловдив, сп. 243, ул. „Перущица“ – спирка срещу МОЛ-Пловдив, /табакмаркет/;
3.гр. София, метростанция „Сердика“, източен вестибюл-помещение 1 /табакмаркет.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9212-16.08.2017/ /вх. № 000030-904504.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9045, 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 16 /шестнадесет/ и
увеличение с 8 /осем/ 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. „Пловдивско поле“ № 11, вх. 2;
2.гр. Враца, ж. к. „Сениче“, бул. „Съединение“ № 12;
3.гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 3А;
4.гр. Долни Чифлик, обл. Варна, ул. „Теменуга“ № 2;
5.гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 37А;
6.с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН:272, кв. 22;
7.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
8.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
9.гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
10.гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 3;
11.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 5;
12.с. Баня, общ. Разлог, обл. Благаевград, ул. „Неофит Рилски“ № 46;
13.гр. Благоевград, ж. к. „Бялата висота“ , УПИ-IX8283, кв. 17;

Стр. 62
14.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75;
15. гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 131;
16.гр. София, кв. „Враждебна“ ул. „8-ма“ № 95.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 36;;
2.гр. Димово, обл. Видин, ул. „Дванадесете“ № 14;
3.с. Староселци, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 3А;
4.гр. Раднево, обл. Ст. Загора, ул. „Валентина Терешкова“ № 6Б;
5.с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Кирил и методий“ № 17;
6.с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Г. Димитров“ № 49;
7.гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 1;
8.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“ № 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.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9224-16.08.2017/ /вх. № 000030-913711.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9137, 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 12 /дванадесет/ и
увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 51;
2.гр. Видин, ул. „Найчо Цанов“ № 32;
3.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Пенка Михайлова“ № 38, ет. 1;
4.гр. Добрич, ул. „Горси извор“ № 4;
5.гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Поп Андрей“ № 1;
6.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора,ул. „Търговска“ № 5;
7.гр. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 30;
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8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
9.с. Ново Делчево, обл. Благоевград, ул. „Хр. Смирненски“ № 22А;
10.гр. София, ул. „Генерал Михаил Савов“ № 11;
11.с. Драгоданово, обл. Сливен, ул. „Никола Петков“ № 14;
12.с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 110;
2.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
3.гр. София, ж. к. „Бели брези“, бл. 10;
4.гр. Бухово, обл. София, ул. „Никола Бонев“ № 5, р-н „Кремиковци.
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. № 000030-9498-24.08.2017/ /вх. № 000030-943223.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9432, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 28 /двадесет и осем/ и
увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
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, р-н "Лозенец", ул. "Голо бърдо" № 13;
2.гр. Ботевград, ул. "Адриан Атанасов" № 2;
3.с. Комощица, обл. Монтана, ул. "Ломска" № 8;
4.гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
5.с. Николово, обл. Русе, ул. "Плиска" № 2, обект 48;
6.гр. Русе, ул. "Костур" № 12;
7.гр. Благоевград, ул. "Бачо Киро" № 2;
8.гр. Дулово, обл. Силистра, ул. "Васил Левски" № 13
9.с. Калугерене, обл. Силистра, ул. "Втора" № 9;
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10.гр. Шумен, ул. "Генерал Драгомиров" № 12;
11.с. Бата, обл. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 20;
12.гр. Черноморец , обл. Бургас, м-т "Аклади", Извън регулация № 1;
13.гр. Бургас, ж.к. "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", обект № 2 "а";
14.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. "Отец Паисий" № 8;
15.гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 37;
16.гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" № 64;
17.с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, УПИ № 098011;
18.гр. Сандански,обл. Благоевград, ж.к. "Спартак" № 56;
19.гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Трети март" № 8;
20.гр. София, ж.к. "Връх Манчо", блок 1 Б;
21.гр. София, ул. "Ралевица" № 64;
22.с. Ябланово, обл. Сливен, ул. "Проф. Павлов", близо до № 2;
23.с. Тенево, обл. Ямбол, ул. "Георги Димитров" № 28;
24.гр. София, ул. "Бързарица" № 15;
25.гр. София, ж.к. "Люлин 3" до блок 320;
26.с. Подгумер, обл. София, ул. "Стара планина" № 52;
27.гр.Пазарджик, ул. "Портокал" № 3;
28.гр. Аксаково, обл. Варна, ул. "Капитан Петко Войвода" №2а.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. "Селимица" № 20;
2.с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ № XXIX, кв. 77;
3.с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище“ № 16;
4.гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. "Победа" № 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.
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9404-22.08.2017/ /вх. №
000030-9287-17.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9287, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в увеличение с 10 /десет/ пункта и промяна на адресите на 7 /седем/ 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1
2
3
4
5
6
7

ГРАД
гр.КАМЕНО, общ.КАМЕНО
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ЛОВЕЧ, общ.ЛОВЕЧ
гр.ВРАЦА, общ.ВРАЦА
гр.ВРАЦА, общ.ВРАЦА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ДВЕ МОГИЛИ, общ.ДВЕ
МОГИЛИ

8
9

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

10

гр.ЛУКОВИТ, общ.ЛУКОВИТ

АДРЕС
ПИ 646, кв.44
бул."Ситняково" № 48
ул."Доктор Съйко Съев" № 30
бул."Васил Кънчов" /стар жп прелез/
бул."Втори юни" №165
бул."Александър Стамболийски" № 55А
бул."Владислав Варненчик" № 186
в "Зелена площ" с идентификатор 20184.1.2863
местност "Еврейски гробища", район "Красно село",
бул."Ген.Михаил Д. Скобелев" № 58
УПИ XII, кв.70, ПИ 44327.502.3044

II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър“, УПИ 1-1198,
1139, кв. 15а

2.

гр. София, ул. „Цар Асен I“ № 19

3.

гр. София, метростанция „Сердика“, източен
вестибюл, помещение № 1 с площ 24 кв. м+склад 7
кв. м
гр. Пловдив, ул. „Юндола“ № 65, идент.
56784.511.761.2.17
с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул.
„Младост“ № 34А
гр. Ресе, ул. „Шипка“ № 6

4.
5.
6.
7.

гр. София, ул. „Константин Стоилов“ № 2

НОВ АДРЕС
гр. София, р-н Красно село, м. „Славия“ бул. „Овча
купел“, позиция У3
гр. София, метростанция „Витоша“, северен подлез,
помещение № 4
гр. София, метростанция „Акад Александър ТодоровБалан“, ЮВ, , помещение № 24
с. Звъничево, обл.Пазарджик, ул. „Тринадесета“ /до
автобусна спирка/
гр. Враца, ж. к. „Сениче“, УПИ IX-104, кв. 8, идент.
12259.1009.104
гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 5
гр. София, метростанция “Сердика“, източен
вестибюл, помещение 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. № 000030-944223.08.2017/ /вх. № 000030-9386-22.08.2017/
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На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9386, 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 3 /три/ тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.гр. Асеновград, обл. Пловдив, кв. 273, ул. „Цар Иван Асен II“, /табакмаркет/;
2.гр. Пловдив, сп. 243, ул. „Перущица“ – спирка срещу МОЛ-Пловдив, /табакмаркет/;
3.гр. София, метростанция „Сердика“, източен вестибюл-помещение 1 /табакмаркет.
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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9214-16.08.2017/ /вх. № 000030-904704.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9047 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 16 /шестнадесет/ и увеличение с 8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
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1.гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 11, вх. 2;
2.гр. Враца, ж. к. „Сениче“, бул. „Съединение“ № 12;
3.гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 3А;
4.гр. Долни Чифлик, обл. Варна, ул. „Теменуга“ № 2;
5.гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 37А;
6.с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН:272, кв. 22;
7.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
8.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
9.гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
10.гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 3;
11.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 5;
12.с. Баня, общ. Разлог, обл. Благаевград, ул. „Неофит Рилски“ № 46;
13.гр. Благоевград, ж. к. „Бялата висота“ , УПИ-IX8283, кв. 17;
14.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75;
15. гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 131;
16.гр. София, кв. „Враждебна“ ул. „8-ма“ № 95.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 36;;
2.гр. Димово, обл. Видин, ул. „Дванадесете“ № 14;
3.с. Староселци, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 3А;
4.гр. Раднево, обл. Ст. Загора, ул. „Валентина Терешкова“ № 6Б;
5.с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Кирил и методий“ № 17;
6.с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Г. Димитров“ № 49;
7.гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 1;
8.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“ № 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.
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9225-16.08.2017/ /вх. № 000030-913811.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9138 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 12 /дванадесет/ и увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
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I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 51;
2.гр. Видин, ул. „Найчо Цанов“ № 32;
3.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Пенка Михайлова“ № 38, ет. 1;
4.гр. Добрич, ул. „Горси извор“ № 4;
5.гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Поп Андрей“ № 1;
6.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора,ул. „Търговска“ № 5;
7.гр. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 30;
8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
9.с. Ново Делчево, обл. Благоевград, ул. „Хр. Смирненски“ № 22А;
10.гр. София, ул. „Генерал Михаил Савов“ № 11;
11.с. Драгоданово, обл. Сливен, ул. „Никола Петков“ № 14;
12.с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 110;
2.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
3.гр. София, ж. к. „Бели брези“, бл. 10;
4.гр. Бухово, обл. София, ул. „Никола Бонев“ № 5, р-н „Кремиковци.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9499-24.08.2017/ /вх. № 000030-943323.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9433 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 28 /двадесет и осем/ и увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Голо бърдо" № 13;
2.гр. Ботевград, ул. "Адриан Атанасов" № 2;
3.с. Комощица, обл. Монтана, ул. "Ломска" № 8;
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4.гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
5.с. Николово, обл. Русе, ул. "Плиска" № 2, обект 48;
6.гр. Русе, ул. "Костур" № 12;
7.гр. Благоевград, ул. "Бачо Киро" № 2;
8.гр. Дулово, обл. Силистра, ул. "Васил Левски" № 13
9.с. Калугерене, обл. Силистра, ул. "Втора" № 9;
10.гр. Шумен, ул. "Генерал Драгомиров" № 12;
11.с. Бата, обл. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 20;
12.гр. Черноморец , обл. Бургас, м-т "Аклади", Извън регулация № 1;
13.гр. Бургас, ж.к. "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", обект № 2 "а";
14.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. "Отец Паисий" № 8;
15.гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 37;
16.гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" № 64;
17.с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, УПИ № 098011;
18.гр. Сандански,обл. Благоевград, ж.к. "Спартак" № 56;
19.гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Трети март" № 8;
20.гр. София, ж.к. "Връх Манчо", блок 1 Б;
21.гр. София, ул. "Ралевица" № 64;
22.с. Ябланово, обл. Сливен, ул. "Проф. Павлов", близо до № 2;
23.с. Тенево, обл. Ямбол, ул. "Георги Димитров" № 28;
24.гр. София, ул. "Бързарица" № 15;
25.гр. София, ж.к. "Люлин 3" до блок 320;
26.с. Подгумер, обл. София, ул. "Стара планина" № 52;
27.гр.Пазарджик, ул. "Портокал" № 3;
28.гр. Аксаково, обл. Варна, ул. "Капитан Петко Войвода" №2а.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. "Селимица" № 20;
2.с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ № XXIX, кв. 77;
3.с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище“ № 16;
4.гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. "Победа" № 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.
5.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9296-17.08.2017/ /вх. №
000030-9236-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9236, 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 11 /единадесет/ и увеличение с 4 /четири/ 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:
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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. с. Аксаково, обл. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ № 2а;
2. гр. Ботевград, обл. София, ул. „Д-р Адриян Атанасов“ № 2;
3. гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март“ № 8;
4. гр. Кърджали, бул. „българия“ № 47;
5. с. Николово, обл. Русе, ул. „Плиска“ № 2;
6. гр. Перник, ул. „Търговска“ № 46а;
7. с. Смилян, обл. Смолян, ул. „Девети сентември“ № 69;
8. гр. София, общ. Подуяне, ул. „Ангел войвода“ № 81;
9. гр. София, общ. Връбница, ул. „Връх Манчо“, бл. 1Б;
10. с. Тенево, обл. Ямбол, ул. „Г. Димитров“ № 28;
11. гр. Шумен, ул. „Генерал Драгомиров“ № 12.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 185, партер;
2.с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, бул. „Ленин“ № 1а, ет.1;
3.гр. Елин Пелин, обл. София, ул. „Елин Пелин“ № 8;
4.с Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9213-16.08.2017/ /вх. № 000030-904604.08.2017/
На 04.08.2017 г. с вх. № 000030-9046, 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 16 /шестнадесет/ и увеличение с 8 /осем/
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 случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 11, вх. 2;
2.гр. Враца, ж. к. „Сениче“, бул. „Съединение“ № 12;
3.гр. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 3А;
4.гр. Долни Чифлик, обл. Варна, ул. „Теменуга“ № 2;
5.гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 37А;
6.с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН:272, кв. 22;
7.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
8.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
9.гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
10.гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 3;
11.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 5;
12.с. Баня, общ. Разлог, обл. Благаевград, ул. „Неофит Рилски“ № 46;
13.гр. Благоевград, ж. к. „Бялата висота“ , УПИ-IX8283, кв. 17;
14.гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 75;
15.гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 131;
16.гр. София, кв. „Враждебна“ ул. „8-ма“ № 95.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 36;;
2.гр. Димово, обл. Видин, ул. „Дванадесете“ № 14;
3.с. Староселци, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 3А;
4.гр. Раднево, обл. Ст. Загора, ул. „Валентина Терешкова“ № 6Б;
5.с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Кирил и методий“ № 17;
6.с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Г. Димитров“ № 49;
7.гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 1;
8.гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“ № 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.
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9226-16.08.2017/ /вх. № 000030-913911.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9139, 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 12 /дванадесет/ и увеличение с 4 /четири/
броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 51;
2.гр. Видин, ул. „Найчо Цанов“ № 32;
3.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Пенка Михайлова“ № 38, ет. 1;
4.гр. Добрич, ул. „Горси извор“ № 4;
5.гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Поп Андрей“ № 1;
6.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора,ул. „Търговска“ № 5;
7.гр. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 30;
8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
9.с. Ново Делчево, обл. Благоевград, ул. „Хр. Смирненски“ № 22А;
10.гр. София, ул. „Генерал Михаил Савов“ № 11;
11.с. Драгоданово, обл. Сливен, ул. „Никола Петков“ № 14;
12.с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 110;
2.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подп. Рашев“ № 62;
3.гр. София, ж. к. „Бели брези“, бл. 10;
4.гр. Бухово, обл. София, ул. „Никола Бонев“ № 5, р-н „Кремиковци.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9500-24.08.2017/ /вх. № 000030-943423.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 28 /двадесет и осем/ и увеличение с 4
/четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Голо бърдо" № 13;
2.гр. Ботевград, ул. "Адриан Атанасов" № 2;
3.с. Комощица, обл. Монтана, ул. "Ломска" № 8;
4.гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
5.с. Николово, обл. Русе, ул. "Плиска" № 2, обект 48;
6.гр. Русе, ул. "Костур" № 12;
7.гр. Благоевград, ул. "Бачо Киро" № 2;
8.гр. Дулово, обл. Силистра, ул. "Васил Левски" № 13
9.с. Калугерене, обл. Силистра, ул. "Втора" № 9;
10.гр. Шумен, ул. "Генерал Драгомиров" № 12;
11.с. Бата, обл. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 20;
12.гр. Черноморец , обл. Бургас, м-т "Аклади", Извън регулация № 1;
13.гр. Бургас, ж.к. "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", обект № 2 "а";
14.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. "Отец Паисий" № 8;
15.гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 37;
16.гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" № 64;
17.с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, УПИ № 098011;
18.гр. Сандански,обл. Благоевград, ж.к. "Спартак" № 56;
19.гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Трети март" № 8;
20.гр. София, ж.к. "Връх Манчо", блок 1 Б;
21.гр. София, ул. "Ралевица" № 64;
22.с. Ябланово, обл. Сливен, ул. "Проф. Павлов", близо до № 2;
23.с. Тенево, обл. Ямбол, ул. "Георги Димитров" № 28;
24.гр. София, ул. "Бързарица" № 15;
25.гр. София, ж.к. "Люлин 3" до блок 320;
26.с. Подгумер, обл. София, ул. "Стара планина" № 52;
27.гр.Пазарджик, ул. "Портокал" № 3;
28.гр. Аксаково, обл. Варна, ул. "Капитан Петко Войвода" №2а.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. "Селимица" № 20;
2.с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ № XXIX, кв. 77;
3.с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище“ № 16;
4.гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. "Победа" № 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.
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По раздел десети. 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 игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9211-15.08.2017/ /вх. № 0000309133-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9133, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7, ЕИК: 202346216, представлявано от
Жечо Иванов Маринов и Василена Николова Янчева - управители, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за 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.
1.2."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9441-23.08.2017/ /вх. №
000030-9256-17.08.2017/
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9256, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, гр.
София, за утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за
участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3 В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 79, eт. 2, ап. 5, ЕИК:
203805555, представлявано от Размиг Керопе Чакърян, 7 /седем/ броя образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.3."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9447-23.08.2017/ /вх. №
000030-9371-21.08.2017/
На 21.08.2017 г. с вх. № 000030-9371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Цар Асен” № 79, eт. 2, ап. 5, ЕИК: 203805555, представлявано от Размиг
Керопе Чакърян, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9413-23.08.2017/ /вх. № 0000309103-10.08.2017/
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9103 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
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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.
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9445-23.08.2017/ /вх. №
000030-9351-18.08.2017/
На 18.08.2017 г. с вх. № 000030-9351, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за
увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9220-16.08.2017/ /вх. №
000030-9083-08.08.2017/
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9083, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на
лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие
(квитанция за направен залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ
ДЖАКПОТ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК:
204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на лото игра „ЛОТАРИО“.
II. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие (квитанция за направен
залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“.
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 лото игри (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-9223-16.08.2017/ /вх. №
000030-9084-08.08.2017/
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9084, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн на лото
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на
онлайн на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За лотарийни игри:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9476-24.08.2017/ /вх. № 000030-943523.08.2017/
На 23.08.2017 г. с вх. № 000030-9435, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ и задължителни образци за счетоводна
отчетност и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „СЕЙФОВЕ: 5 печалби x 500 000 лева, 20
печалби x 100 000 лева, 30 печалби x 50 000 лева, печалби за над 56 000 000 лева“, с общ брой
30 000 000 бр. и номинална стойност-3 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.
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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 ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за организиране на моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ с 37 /тридесет и седем/ броя разновидности, в т.ч.
въвеждането на 1 /една/ нова разновидност с наименование: „СЕЙФОВЕ: 5 печалби x 500 000
лева, 20 печалби x 100 000 лева, 30 печалби x 50 000 лева, печалби за над 56 000 000 лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на моментна лотарийна
игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ и задължителни образци за счетоводна отчетност.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „СЕЙФОВЕ: 5 печалби x 500 000 лева, 20
печалби x 100 000 лева, 30 печалби x 50 000 лева, печалби за над 56 000 000 лева“, с общ брой
30 000 000 бр. и номинална стойност-3 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 седми. Докладни записки.
По раздел осми. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

