РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-15206
Гр. София, 22.12.2017 г.
Днес, 22 декември 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. 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 предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14892/21.12.2017/ за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А.
1.2.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14893/21.12.2017/ за игрална
зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18 Б.
Раздел трети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14883-21.12.2017/ /вх. № 00003014474-14.12.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-13858-08.12.2017/ /вх. № 000030-1369605.12.2017/
1.2."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-13905-11.12.2017/ /вх. № 00003013799-07.12.2017/
1.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-13883-11.12.2017/ /вх. № 00003013791-07.12.2017/
1.4."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14804-20.12.2017/ /вх. № 000030-1427512.12.2017/
1.5."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14867-20.12.2017/ /вх. № 000030-1427612.12.2017/
1.6."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14805-20.12.2017/ /вх. № 000030-1427712.12.2017/
1.7."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14909-21.12.2017/ /вх. № 000030-1469319.12.2017/
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Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14731-19.12.2017/ /вх. № 00003013790-07.12.2017/
1.2."АНГЕЛ ЗАРКОВ–БИЛИ-92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-14828-20.12.2017/ /вх. №
000030-13164-17.11.2017/
1.3."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14925-21.12.2017/ /вх. № 00003013822-08.12.2017/
1.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14906-21.12.2017/ /вх. № 000030-1428612.12.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14929-21.12.2017/ /вх. № 000030-1334323.11.2017/
1.2."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14961-21.12.2017/ /вх. № 00003013344-23.11.2017/
1.3."ПРО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14968-21.12.2017/ /вх. № 000030-1361630.11.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ГРАНД КОРОНА" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14848-20.12.2017/ /вх. № 00003013137-16.11.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14871-20.12.2017/ /вх. № 000030-1316917.11.2017/
2.2."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14870-20.12.2017/ /вх. № 000030-1331822.11.2017/
2.3."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14872-20.12.2017/ /вх. № 000030-1340224.11.2017/
2.4."УИН БЕТ ТРАКИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14910-21.12.2017/ /вх. № 00003013410-27.11.2017/
2.5."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14939-21.12.2017/ /вх. №
000030-13698-05.12.2017/
2.6."БУШ БЕТ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-14960-21.12.2017/ /вх. № 000030-1191819.10.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14724-19.12.2017/ /вх. № 00003013930-12.12.2017/
1.2."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-14758-19.12.2017/ /вх. № 000030-1432513.12.2017/
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14866-20.12.2017/ /вх. № 00003014496-15.12.2017/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14863-20.12.2017/ /вх. № 000030-1451918.12.2017/
1.5."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14923-21.12.2017/ /вх. №
000030-14658-19.12.2017/
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1.6."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14921-21.12.2017/ /вх. №
000030-14660-19.12.2017/
1.7."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14908-21.12.2017/ /вх. № 00003014695-19.12.2017/
1.8."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-14931-21.12.2017/ /вх. №
000030-14460-14.12.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-14768-19.12.2017/ /вх. № 000030-1369405.12.2017/
2.2."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-1476919.12.2017/ /вх. № 000030-13695-05.12.2017/
2.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14721-19.12.2017/ /вх. № 00003013936-12.12.2017/
2.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14714-19.12.2017/ /вх. № 00003013937-12.12.2017/
2.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14713-19.12.2017/ /вх. № 00003013939-12.12.2017/
2.6."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14712-19.12.2017/ /вх. № 00003013940-12.12.2017/
2.7."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14734-19.12.2017/ /вх. № 00003014009-12.12.2017/
2.8."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14736-19.12.2017/ /вх. № 00003014010-12.12.2017/
2.9."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14729-19.12.2017/ /вх. № 00003014011-12.12.2017/
2.10."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14710-19.12.2017/ /вх. № 00003013934-12.12.2017/
2.11."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14704-19.12.2017/ /вх. № 00003013935-12.12.2017/
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14708-19.12.2017/ /вх. № 00003013941-12.12.2017/
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14707-19.12.2017/ /вх. № 00003013942-12.12.2017/
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14703-19.12.2017/ /вх. № 00003013966-12.12.2017/
2.15."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14792-20.12.2017/ /вх. № 00003013967-12.12.2017/
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14732-19.12.2017/ /вх. № 00003013938-12.12.2017/
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14728-19.12.2017/ /вх. № 00003014007-12.12.2017/
2.18."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14762-19.12.2017/ /вх. №
000030-13932-12.12.2017/
2.19."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14761-19.12.2017/ /вх.
№ 000030-13933-12.12.2017/
2.20."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-14702-19.12.2017/ /вх. № 00003014281-12.12.2017/
2.21."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-14764-19.12.2017/ /вх. № 00003014282-12.12.2017/
2.22."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14763-19.12.2017/ /вх. № 00003014351-13.12.2017/
2.23."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14706-19.12.2017/ /вх. № 000030-1381207.12.2017/
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2.24."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14709-19.12.2017/ /вх. № 000030-1381407.12.2017/
2.25."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14797-20.12.2017/ /вх. № 000030-1446614.12.2017/
2.26."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14722-19.12.2017/ /вх. № 000030-1379307.12.2017/
2.27."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14907-21.12.2017/ /вх. № 000030-1453418.12.2017/
2.28."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14727-19.12.2017/ /вх. №
000030-13931-12.12.2017/
2.29."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-14730-19.12.2017/ /вх. № 000030-1430013.12.2017/
2.30."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-14793-20.12.2017/ /вх. № 000030-1430213.12.2017/
2.31."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-14733-19.12.2017/ /вх. №
000030-14303-13.12.2017/
2.32."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-14795-20.12.2017/ /вх. №
000030-14301-13.12.2017/
2.33."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-14735-19.12.2017/ /вх. №
000030-13828-08.12.2017/
2.34."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1472319.12.2017/ /вх. № 000030-13856-08.12.2017/
2.35."ИЗПАУ - 2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-14725-19.12.2017/ /вх. № 00003013868-11.12.2017/
2.36."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14895-21.12.2017/ /вх. № 000030-1394312.12.2017/
2.37."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14753-19.12.2017/ /вх. № 000030-1394412.12.2017/
2.38."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14755-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400512.12.2017/
2.39."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14756-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400612.12.2017/
2.40."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14757-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400812.12.2017/
2.41."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14738-19.12.2017/ /вх. № 00003014268-12.12.2017/
2.42."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14705-19.12.2017/ /вх. № 00003013824-08.12.2017/
2.43."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-14711-19.12.2017/ /вх. № 000030-1382608.12.2017/
2.44."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-14737-19.12.2017/ /вх. № 000030-1382708.12.2017/
2.45."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14830-20.12.2017/ /вх. № 000030-1382508.12.2017/
2.46."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14829-20.12.2017/ /вх. № 000030-1383108.12.2017/
2.47."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14827-20.12.2017/ /вх. № 000030-1383508.12.2017/
2.48."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14826-20.12.2017/ /вх. № 000030-1441614.12.2017/
2.49."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14859-20.12.2017/ /вх. № 000030-1443514.12.2017/
2.50."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14964-21.12.2017/ /вх. № 000030-1443914.12.2017/
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2.51."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14825-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432613.12.2017/
2.52."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-1482420.12.2017/ /вх. № 000030-14336-13.12.2017/
2.53."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-14823-20.12.2017/ /вх. № 000030-1435013.12.2017/
2.54."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-14971-21.12.2017/ /вх. № 000030-1457118.12.2017/
2.55."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-14810-20.12.2017/ /вх. №
000030-14270-12.12.2017/
2.56."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-14811-20.12.2017/ /вх. № 000030-1431813.12.2017/
2.57."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-14812-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432013.12.2017/
2.58."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14798-20.12.2017/ /вх. №
000030-14447-14.12.2017/
2.59."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14802-20.12.2017/ /вх. №
000030-14448-14.12.2017/
2.60."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14862-20.12.2017/ /вх. №
000030-14449-14.12.2017/
2.61."ТОТАЛ КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14794-20.12.2017/ /вх. № 00003014494-15.12.2017/
2.62."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14791-20.12.2017/ /вх. № 00003014493-15.12.2017/
2.63."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14789-20.12.2017/ /вх. № 00003014495-15.12.2017/
2.64."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-14786-20.12.2017/ /вх. № 000030-1431513.12.2017/
2.65."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14787-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432713.12.2017/
2.66."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14796-20.12.2017/ /вх. № 00003014478-15.12.2017/
2.67."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14799-20.12.2017/ /вх. № 00003014479-15.12.2017/
2.68."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14801-20.12.2017/ /вх. № 00003014480-15.12.2017/
2.69."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14803-20.12.2017/ /вх. № 00003014481-15.12.2017/
2.70."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14790-20.12.2017/ /вх. № 00003014482-15.12.2017/
2.71."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14831-20.12.2017/ /вх. № 00003013765-06.12.2017/
2.72."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14852-20.12.2017/ /вх. № 00003014611-18.12.2017/
2.73."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-14860-20.12.2017/ /вх. №
000030-14352-13.12.2017/
2.74."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-14858-20.12.2017/ /вх. №
000030-14356-13.12.2017/
2.75."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14856-20.12.2017/ /вх. №
000030-14418-14.12.2017/
2.76."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14857-20.12.2017/ /вх. №
000030-14419-14.12.2017/
2.77."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14879-21.12.2017/ /вх. № 00003014492-15.12.2017/
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2.78."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14876-21.12.2017/ /вх. № 00003014591-18.12.2017/
2.79."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14882-21.12.2017/ /вх. № 00003014604-18.12.2017/
2.80."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14881-21.12.2017/ /вх. №
000030-14487-15.12.2017/
2.81."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-14880-21.12.2017/ /вх. №
000030-14488-15.12.2017/
2.82."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14873-21.12.2017/ /вх. № 00003014413-14.12.2017/
2.83."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14919-21.12.2017/ /вх. № 00003014767-19.12.2017/
2.84."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14874-21.12.2017/ /вх. №
000030-14414-14.12.2017/
2.85."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14875-21.12.2017/ /вх. №
000030-14415-14.12.2017/
2.86."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14918-21.12.2017/ /вх. №
000030-14766-19.12.2017/
2.87."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-14920-21.12.2017/ /вх. № 00003014765-19.12.2017/
2.88."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-14878-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448415.12.2017/
2.89."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-14930-21.12.2017/ /вх. № 000030-1482220.12.2017/
2.90."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-14884-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448315.12.2017/
2.91."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14924-21.12.2017/ /вх. № 000030-1461718.12.2017/
2.92."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14926-21.12.2017/ /вх. № 000030-1461818.12.2017/
2.93."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14945-21.12.2017/ /вх. № 000030-1444214.12.2017/
2.94."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14947-21.12.2017/ /вх. № 000030-1444314.12.2017/
2.95."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14928-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448515.12.2017/
2.96."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14944-21.12.2017/ /вх. №
000030-14349-13.12.2017/
2.97."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14927-21.12.2017/ /вх. №
000030-14566-18.12.2017/
2.98."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-14922-21.12.2017/ /вх. №
000030-14659-19.12.2017/
2.99."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14954-21.12.2017/ /вх. № 000030-1456818.12.2017/
2.100."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14946-21.12.2017/ /вх. № 000030-1456918.12.2017/
2.101."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14952-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-14567-18.12.2017/
2.102."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14948-21.12.2017/
/вх. № 000030-14570-18.12.2017/
2.103."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14950-21.12.2017/
/вх. № 000030-14572-18.12.2017/
2.104."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14949-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448615.12.2017/
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2.105."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14942-21.12.2017/ /вх. № 000030-1434113.12.2017/
2.106."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14943-21.12.2017/ /вх. № 000030-1434813.12.2017/
2.107."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-14933-21.12.2017/ /вх. №
000030-14814-20.12.2017/
2.108."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-14932-21.12.2017/ /вх. № 00003014820-20.12.2017/
2.109."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14965-21.12.2017/ /вх. № 000030-1444614.12.2017/
2.110."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14966-21.12.2017/ /вх. №
000030-14455-14.12.2017/
2.111."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-14963-21.12.2017/ /вх. № 00003014425-14.12.2017/
2.112."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14962-21.12.2017/ /вх. № 00003014444-14.12.2017/
2.113."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14959-21.12.2017/ /вх. № 00003014445-14.12.2017/
2.114."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14958-21.12.2017/ /вх. № 00003014475-14.12.2017/
2.115."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14973-21.12.2017/ /вх. № 00003014476-14.12.2017/
2.116."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14957-21.12.2017/ /вх. № 000030-1445814.12.2017/
2.117."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14970-21.12.2017/ /вх. № 00003014471-14.12.2017/
2.118."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14956-21.12.2017/ /вх. № 00003014472-14.12.2017/
2.119."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14969-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-14691-19.12.2017/
2.120."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14972-21.12.2017/ /вх. № 00003014699-19.12.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-14915-21.12.2017/ /вх. № 000030-1445219.12.2017/
3.2."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-14911-21.12.2017/ /вх. № 000030-1470119.12.2017/
3.3."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14935-21.12.2017/ /вх. № 00003014832-20.12.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-14760-19.12.2017/ /вх. №
000030-14357-13.12.2017/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14850-20.12.2017/ /вх. № 000030-1459018.12.2017/
Раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-14864-20.12.2017/ /вх. № 000030-1458618.12.2017/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14726-19.12.2017/ /вх. № 00003014285-12.12.2017/
2.2."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14788-20.12.2017/ /вх. № 00003014464-14.12.2017/
2.3."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14849-20.12.2017/
/вх. № 000030-14461-14.12.2017/
2.4."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14851-20.12.2017/
/вх. № 000030-14462-14.12.2017/
2.5."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14877-21.12.2017/ /вх. № 00003013781-07.12.2017/
2.6."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14865-20.12.2017/ /вх. №
000030-14531-18.12.2017/
2.7."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14955-21.12.2017/ /вх. №
000030-14532-18.12.2017/
2.8."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-14936-21.12.2017/ /вх. №
000030-14533-18.12.2017/
3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1495321.12.2017/ /вх. № 000030-14847-20.12.2017/
4. За тото игри (онлайн):
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1495121.12.2017/ /вх. № 000030-14846-20.12.2017/
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-14813 от 20.12.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-14941 от 21.12.2017 г.
3. Докладна записка
Раздел единадесети. 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. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-14807-20.12.2017/ /вх. № 00003014453-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14453 е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес
на управление: Малта, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно , игрален
софтуер за хазартни игри, организирани онлайн, както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по Наименование
Системата за залагания на живо на платформата
ред
Betgames.tv
Версия
1.
5020
Производител
Betgames.tv
Заявител / № на подадено
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
искане
№ 000030-14452/14.12.2017 г.
Протокол от изпитване №
NMI/194/006/BG/SCG/01 от 07.12.2017 г.
Онлайн залагания:
Игри в игрално казино:
1. Dice Duel;
2. Lucky 6;
3. War of Bets.
Системата за залагания на живо на платформата
Наименование
Betgames.tv
Версия
5020
Производител
Betgames.tv
Заявител / № на подадено
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
искане
№ 000030-14452/14.12.2017 г.
Протокол от изпитване №
NMI/194/007/BG/SCG/01 от 05.12.2017 г.
Онлайн залагания:
Игри в игрално казино:
1. Bet on Baccarat;
2. Bet on Poker;
3. Dice;
4. Lucky 5;
5. Lucky 7;
6. War of Bets;
7. Wheel of Fortune.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. Бургас /изх.№ 000030-14808-20.12.2017
г./,/вх. № 000030-14441-14.12.2017 г./
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14441 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.

Стр. 10
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

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

Multigame 10
ИА-2653.1от 08.12.2017 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1147
2017
Видеослот игри:
1. Big Panda;
2. Diamond Monkey;
3. Diamond on Fire;
4. Dragon`s Pearl;
5. Flying Dutchman;
6. Fortuna’s Fruits;
7. Fruit Box;
8. Lady Joker;
9. Square Fruits;
10. Three Dragons;
11. Vampire;
12. Wild Shark;
13. Arising Phoenix;
14. Bells on Fire;
15. Wild Respin;
16. Beauty Fairy;
17. Casinova;
18. Diamond Cats;
19. Dragon`s Kingdom;
20. Fire & Ice;
21. La Gran Aventura;
22. Magic Forest;
23. Red Chilli;
24. Royal Unicorn;
25. Book of Fortune;
26. Crazy Bee;
27. Fruit Express;
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28. Hot Choice;
29. Hot Diamonds;
30. King of Dwarves;
31. Lucky Little Devil;
32. Wild Dragon;
33. Hot Scatter;
34. Star Rising;
35. Wild Seven;
36. Hot Seven;
37. Bells on Fire Rombo;
38. Allways Fruits;
39. Buffalo Spirit;
40. Enchanted Cleopatra;
41. Eye of RA;
42. Fabulous Poseidon;
43. Grand Tiger;
44. Golden Book;
45. Party Time;
46. Treasure Gold Pot;
47. Hot 81;
48. Billy’s Gang.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-14853-20.12.2017 г./,/вх. № 00003014589-18.12.2017 г./
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14589 е подадено писмено заявление от „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ”
ЕООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община “Столична”, гр. София 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе” No 159, ет. 10, ЕИК: 203773449, представлявано от Тодор Симеонов
Захариев - управител, версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн
залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
EGT Multigame Server v.3.5.0
ред
Протокол от изпитване №
КС-045 от 15.12.2017 г.
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
Производител/ номер на
№ 000030-8859/31.07.2017 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
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Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен) номер
Година на производство
Онлайн залагания:

„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
№ 000030-8859/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1501-3.2
2017 г.
00109 - Игри с игрални автомати:
1.
BURNING HOT;
2.
5 DAZZLING HOT;
3.
ULTIMATE HOT;
4.
ZODIAC WHEEL;
5.
FRUITS KINGDOM;
6.
ROYAL SECRETS;
7.
GRACE OF CLEOPATRA;
8.
VERSAILLES GOLD;
9.
OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE & ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
38. LUCKY HOT;
39. KASHMIR GOLD;
40. 20 DIAMONDS;
41. DARK QUEEN;
42. CASINO MANIA;
43. SUMMER BLISS;
44. PENGUIN STYLE;
45. SECRETS OF ALCHEMY;
46. OIL COMPANY II;
47. 100 CATS;
48. THE WHITE WOLF;
49. GREAT EMPIRE;
50. HOT & CASH;
51. ACTION MONEY;
52. INCA GOLD II;
53. LUCKY & WILD;
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

AMAZONS’ BATTLE;
More LUCKY & WILD;
EXTREMELY HOT;
FOREST TALE;
CATS ROYAL;
GOLD DUST;
THE SECRETS OF LONDON;
FROG STORY;
GENIUS OF LEONARDO;
More DICE & ROLL;
50 HORSES;
2 DRAGONS;
THE GREAT EGYPT;
LUCKY BUZZ;
SAVANNA’S LIFE;
RETRO STYLE;
ALOHA Party;
Mini BURNING HOT;
Mini SUPREME HOT;
Mini ULTIMATE HOT;
THE STORY OF ALEXANDER;
SUPER 20;
SPANISH PASSION;
RICH WORLD;
MAYAN SPIRIT;
FAST MONEY;
AZTEC GLORY;
JUNGLE ADVENTURE;
DRAGON REBORN;
LEGENDARY ROME;
QUEEN OF RIO;
ROUTE OF MEXICO;
WONDER TREE;
CARAMEL HOT;
MAGELLAN;
THUMBELINA’S DREAM;
BURNING DICE;
NEON DICE;
5 HOT DICE;
THE BIG JOURNEY;
CORAL ISLAND;
ROYAL GARDENS;
ROLLING DICE;
DRAGON SPIRIT;
EXTRA JOKER;
DICE OF RA;
LIKE A DIAMOND;
20 SUPER DICE;
ICE DICE;
DICE OF MAGIC;
30 SPICY FRUITS;
CARAMEL DICE;
RAINBOW DICE;
AMAZONS’STORY;
More LIKE A DIAMOND;
FLAMING DICE;
40 SUPER DICE;
100 SUPER HOT;
100 DICE;
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113. SUPREME DICE;
114. 5 BURNING HEART;
115. 10 BURNING HEART;
116. ALMIGHTY RAMSES II;
117. DICE HIGH;
118. CRAZY BUGS II;
119. 20 BURNING HOT;
120. SWEET CHEESE;
121. WONDERHEART;
122. 40 BURNING HOT;
123. BRAVE CAT;
124. 100 BURNING HOT;
125. 40 LUCKY KING;
126. 40 MEGA CLOVER;
127. 20 DAZZLING HOT;
128. 81 WINS;
129. 40 HOT & CASH;
130. 40 ULTRA RESPIN;
131. DRAGON HOT;
132. JACKS OR BETTER;
133. 4 OF A KIND BONUS POKER;
134. JOKER POKER;
135. CASINO BATTLE;
136. LUCKY CIRCLE;
137. EUROPEAN ROULETTE;
138. KENO UNIVERSE.
Игралният софтуер на сървър EGT Multigame Server
v.3.5.0 е предназначен за предоставяне на достъп до
осъществяване на хазартни игри през централна
компютърна система на организатор на хазартни
игри, организирани онлайн.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-14914-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14772-19.12.2017 г./
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14772 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, ж.к.
местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както
следва:
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№ по
ред
1.

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

EGT
№ ИА-2601.6 от 19.12.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. PENGUIN STYLE;
8. AGE OF TROY;
9. OCEAN RUSH;
10. SECRETS OF ALCHEMY;
11. SPANISH PASSION;
12. THUMBELINA’S DREAM;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. ULTIMATE HOT;
20. FORTUNE SPELLS;
21. CARAMEL HOT;
22. DICE HIGH;
23. DRAGON REBORN;
24. WONDER TREE;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. GAME OF LUCK;
28. LUCKY & WILD;
29. LIKE A DIAMOND;
30. EXTREMELY HOT;
31. EGYPT SKY;
32. CATS ROYAL;
33. THE WHITE WOLF;
34. ACTION MONEY;
35. BRAVE CAT;
36. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
37. OLIMPUS GLORY;
38. ROYAL SECRETS;
39. More DICE & ROLL;
40. LUCKY HOT;
41. HOT & CASH;
42. More LUCKY & WILD;
43. OIL COMPANY II;
44. HALLOWEEN;
45. WICHES’CHARM;
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46. DRAGON REELS;
47. KANGAROO LAND;
48. VENEZIA D’ORO.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-14913-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14771-19.12.2017 г./
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14771 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, ж.к.
местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както
следва:
№ по
ред
1.

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

EGT
№ ИА-2618.4 от 19.12.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. FRUITS KINGDOM;
8. ULTIMATE HOT;
9. MAJESTIC FOREST;
10. CARAMEL HOT;
11. DRAGON REBORN;
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12. THE STORY OF ALEXANDER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. AGE OF TROY;
20. THE SECRETS OF LONDON;
21. SECRETS OF ALCHEMY;
22. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23. SPANISH PASSION;
24. THUMBELINA’S DREAM;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. GAME OF LUCK;
28. LUCKY & WILD;
29. LIKE A DIAMOND;
30. EXTREMELY HOT;
31. IMPERIAL WARS;
32. CIRCUS BRILLIANT;
33. GENIUS OF LEONARDO;
34. RAINBOW QUEEN;
35. ALMIGHTY RAMSES II;
36. More LIKE А DIAMOND;
37. OLIMPUS GLORY;
38. ROYAL SECRETS;
39. More DICE & ROLL;
40. LUCKY HOT;
41. HOT & CASH;
42. More LUCKY & WILD;
43. GOLD DUST;
44. FOREST TALE;
45. LUCKY CATS;
46. THE EXPLORERS;
47. 50 HORSES;
48. FUJIYAMA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-14912-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14770-19.12.2017 г./
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14770 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, ж.к.
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местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано
от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
№ по
ред
1.

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

EGT
№ ИА-2661.2 от 19.12.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS9-1 – 134994
2016 г.
Видео слот 48 игри:
1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. 50 AMAZONS’BATTLE;
8. PIN UP QUEENS;
9. ANCIENT DYNASTY;
10. 20 JOKER REELS;
11. 30 SPICY FRUITS;
12. 40 MEGA CLOVER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. 40 BURNING HOT;
20. 20 HOT BLAST;
21. 40 ULTRA RESPIN;
22. ALMIGHTY RAMSES II;
23. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
24. DOROTHY’S FAIRYLAND;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. 40 LUCKY KING;
28. LUCKY & WILD;
29. 5 JUGGLE FRUITS;
30. 20 BURNING HOT;
31. LEGENDARY ROME;
32. GREAT EMPIRE;
33. DICE HIGH;
34. AMAZING AMAZONIA;
35. THE STORY OF ALEXANDER;
36. THUMBELINA’S DREAM;
37. BRAVE CAT;
38. 100 SUPER HOT;
39. 27 WINS;
40. GREAT 27;
41. SECRETS OF ALCHEMY;
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42. FRUITS KINGDOM;
43. WONDER TREE;
44. BOOK OF MAGIC;
45. BLUE HEART;
46. OCEAN RUSH;
47. CORAL ISLAND;
48. WONDERHEART.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

7.„БУЛГЕЙМС ГРУП“ ООД, гр. София /изх. № 000030-14940-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14885-21.12.2017 г./
На 21.12.2017 г. с вх. № 000030-14885 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМС
ГРУП” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище ул. „Франсис Пресансе” № 13, ет. 2, ЕИК:
831486782, представлявано заедно от Петър Филипов Георгиев - управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№ по
Наименование
Булгеймс Джакпот Сървър
ред
1.
Тип, версия
1.00
Протокол от изпитване №
ДП-151 от 20.12.2017 г.
„БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД /
Производител / номер на
№ 000030-8039/06.07.2017 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД /
Заявител / номер на
№ 000030-8039/06.07.2017 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер
20171214-001
Година на производство
2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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8.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх.№ 000030-14938-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14869-20.12.2017 г./
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14869 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№ по
Наименование
Система за формиране на премия "Джакпот"
ред
1.
Тип, версия
BG JP, Gorilla Wheel
Протокол от изпитване №
ДП-150 от 20.12.2017 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
Производител / номер на
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
Заявител / номер на
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен) номер
170315-032
Година на производство
2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

9.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх.№ 000030-14937-21.12.2017 г./,/вх. №
000030-14868-20.12.2017 г./
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14868 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

БАРГЕЙМ
BG 146-03, Gorilla Wheel
ИА-2698 от 20.12.2017 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-11092/10.10.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
170315-032
2017 г.
Видео слот:
1. 50 Treasures;
2. Cockatoo;
3. Duck of Luck;
4. Lucky Clover;
5. Silver Creek Giant;
6. The Power of Ankh;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10.„ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ Пи Ел Си, /изх.№ 000030-14934-21.12.2017 г./,/вх.
№ 000030-14491-15.12.2017 г./
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14491 е подадено писмено заявление от „ХИЛСАЙД
(НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ Пи Ел Си 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

Стр. 22
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „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, игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както
следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
Виртуални залози
№ по ред Наименование
Виртуални спортове
Тип
78044BETBGRZ от 29.11.2017 г.
Доклад за сертифициране №
Inspired Gaming (UK)
Производител
Заявител / номер на удостоверение „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ Пи Ел Си
Игри:
Онлайн залагания:
1. Virtual Soccer;
2. Virtual Greyhounds;
3. Virtual Trotting;
4. Virtual Speedway;
5. Virtual Tennis;
6. Virtual Cycling;
7. Virtual Motosport;
8. Virtual Horse Racing.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14892/21.12.2017/ за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А.
С писма вх. № 2084/10.08.2017 г. и вх. № 2984/15.11.2017 г. от директора на ТД на
НАП – Бургас в ДКХ е получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с
дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмата дружество
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД с ЕИК: 102904161 не е внесло изцяло дължимия данък за
второ и четвърто тримесечие на 2016 г. (в общ размер на 2797,33 лв.), както и за второ
тримесечие на 2017 г. (в размер на 11 500 лв.).
С уведомително писмо изх. № 880/26.09.2017 г. ДКХ изиска от „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО във връзка с
Удостоверение № 000030-4222/12.04.2016 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А. Писмото е изпратено на
адреса по търговска регистрация на дружеството. С писмо вх. № 2647/09.10.2017 г.
организаторът представи документ за частично платен данък в размер на 5 000 лв. От горното
е видно, че за второ и четвърто тримесечие на 2016 г. и за второ тримесечие на 2017 г.
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД дължи данък в общ размер на 9297,33 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
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Предвид гореизложеното, председателя на ДКХ с предложение изх. № 00003013583/28.11.2017 г. е предложил на Комисията да открие производство по прилагане на
принудителна административна мярка временно отнемане за срок от три до шест месеца на
лиценз, за които е издадено Удостоверение № 000030-4222/12.04.2016 г. на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД. След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложениe на
12.12.2017 г. Комисията взе протоколно решение за откриване на производство за временно
отнемане на издадения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД. С писмо с изх. № 00003014322/13.12.2017 г., организаторът бе уведомен за решението на Комисията и му бе
предоставена възможност да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО,
както и за погасени изцяло публични задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД.
Писмото е изпратено на адреса по търговска регистрация на дружеството.
В ДКХ с писмо вх. № 3325/15.12.2017 г. от публичен изпълнител в ТД на НАП –
Бургас е получено Уведомление на основание чл. 182, ал. 2, т. 2 от ДОПК съгласно, което
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД има непогасени публични задължения в размер над 5 000
/пет хиляди/ лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-4222/12.04.2016 г. на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД със седалище гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ №
25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп Закарян – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Оборище” № 79 А.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта възлага на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД в срока на приложената принудителна административна мярка да
представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло
публични задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14893/21.12.2017/ за
игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18 Б.
С писма вх. № 2084/10.08.2017 г. и вх. № 2984/15.11.2017 г. от директора на ТД на
НАП – Бургас в ДКХ е получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с
дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмата дружество
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД с ЕИК: 102904161 не е внесло изцяло дължимия данък за
второ и четвърто тримесечие на 2016 г. (в общ размер на 2797,33 лв.), както и за второ
тримесечие на 2017 г. (в размер на 11 500 лв.).
С уведомително писмо изх. № 880/26.09.2017 г. ДКХ изиска от „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО във връзка с
Удостоверение № 000030-2191/01.03.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18 Б. Писмото е изпратено
на адреса по търговска регистрация на дружеството. С писмо вх. № 2647/09.10.2017 г.
организаторът представи документ за частично платен данък в размер на 5 000 лв. От горното
е видно, че за второ и четвърто тримесечие на 2016 г. и за второ тримесечие на 2017 г.
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД дължи данък в общ размер на 9297,33 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
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дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното, председателя на ДКХ с предложение изх. № 00003013586/28.11.2017 г. е предложил на Комисията да открие производство по прилагане на
принудителна административна мярка временно отнемане за срок от три до шест месеца на
лиценз, за които е издадено Удостоверение № 000030-2191/01.03.2017 г. на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД. След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложениe на
12.12.2017 г. Комисията взе протоколно решение за откриване на производство за временно
отнемане на издадения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД. С писмо с изх. № 00003014322/13.12.2017 г., организаторът бе уведомен за решението на Комисията и му бе
предоставена възможност да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО,
както и за погасени изцяло публични задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД.
Писмото е изпратено на адреса по търговска регистрация на дружеството.
В ДКХ с писмо вх. № 3325/15.12.2017 г. от публичен изпълнител в ТД на НАП –
Бургас е получено Уведомление на основание чл. 182, ал. 2, т. 2 от ДОПК съгласно, което
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД има непогасени публични задължения в размер над 5 000
/пет хиляди/ лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2191/01.03.2017 г. на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД със седалище гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ №
25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп Закарян – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
ул. „Христо Ботев” № 18 Б.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта възлага на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС“ ООД в срока на приложената принудителна административна мярка да
представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло
публични задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС“ ООД.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14883-21.12.2017/ /вх. №
000030-14474-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14474, 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 „ДЖИ 3 СИСТЕМ” ООД, гр.
Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖИ
3 СИСТЕМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково ул.
„Райко Даскалов” № 28, ЕИК: 203789414, представлявано от Костадин Георгиев Грудев управител, за промени на седалище и адреса на управление и управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ДЖИ 3 СИСТЕМ”
ООД, гр. Свиленград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1.1."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-13858-08.12.2017/ /вх. № 000030-1369605.12.2017/
На 05.12.2017 г. с вх. № 000030-13696, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“ кв. 57, УПИ 1, преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5128/03.05.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000305128/03.05.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“ кв. 57, УПИ 1, издадено на „КОНТИ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417,
представлявано от Георги Минков Демирев - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-13905-11.12.2017/ /вх. № 00003013799-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13799, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 21, хотел
„България“, преди изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 0000306379/01.06.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000306379/01.06.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 21, хотел „България“, издадено на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри
октомври” № 4, ЕИК: 201890044, представлявано от Румен Борисов Трендафилов и Полина
Милчева Янакиева - управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-13883-11.12.2017/ /вх. №
000030-13791-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13791, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4 преди изтичане на срока му
/Удостоверение за издаден лиценз № 000030-13239/21.11.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 00003013239/21.11.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4, издадено 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, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14804-20.12.2017/ /вх. № 000030-1427512.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14275, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
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игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода” № 35 преди изтичане на
срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-13133/16.11.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 00003013133/16.11.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода” № 35, издадено 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, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14867-20.12.2017/ /вх. № 000030-1427612.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14276, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Даме Груев” № 4 преди изтичане на срока му
/Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9730/30.08.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000309730/30.08.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Даме Груев” № 4, издадено 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, преди изтичане на срока
му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 28
1.6."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14805-20.12.2017/ /вх. № 00003014277-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14277, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане“, ул. „Плиска” № 54 преди изтичане на срока
му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9728/30.08.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000309728/30.08.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане“, ул. „Плиска” № 54, издадено 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, преди изтичане
на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14909-21.12.2017/ /вх. № 00003014693-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14693, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000308915/31.07.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1, издадено 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, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на исканe за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14731-19.12.2017/ /вх. №
000030-13790-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13790, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„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 организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав
Варненчик“ № 17, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АНГЕЛ ЗАРКОВ–БИЛИ-92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-14828-20.12.2017/ /вх. №
000030-13164-17.11.2017/
На 17.11.2017 г. с вх. № 000030-13164, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92”,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна
чаршия” № 3, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14925-21.12.2017/ /вх. № 00003013822-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр.
София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Висарион Белински” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, област София,
район Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Мариела
Грозданова Любенова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Висарион Белински” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14906-21.12.2017/ /вх. № 000030-1428612.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
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ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
– Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев“ № 47, със 72
/седемдесет и два/ броя игрални автомата със 79 /седемдесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14929-21.12.2017/ /вх. № 00003013343-23.11.2017/
На 23.11.2017 г. с вх. № 000030-13343, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Брезник, област Перник, ул. „Георги Иванов Бунджулов“
№ 66, вх. Б, ет. - 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Брезник, област Перник, ул. „Георги Иванов
Бунджулов“ № 66, вх. Б, ет. - 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14961-21.12.2017/ /вх. № 00003013344-23.11.2017/
На 23.11.2017 г. с вх. № 000030-13344 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
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за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кочериново, област Кюстендил, ул. „Никола
Вапцаров“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК:
200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Кочериново, област Кюстендил, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПРО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14968-21.12.2017/ /вх. № 00003013616-30.11.2017/
На 30.11.2017 г. с вх. № 000030-13616, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Търговска“ № 22.
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 „ПРО - ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр.София, район„Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 175191718, представлявано
от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Търговска“ № 22.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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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 седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ГРАНД КОРОНА" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14848-20.12.2017/ /вх. № 00003013137-16.11.2017/
На 16.11.2017 г. с вх. № 000030-13137, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 5 /пет/
години, в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Камчия” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 204820371,
представлявано Гергана Здравкова Георгиева - представител, за организиране на хазартни
игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Свиленград, ул. „Камчия”
№ 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри 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.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14871-20.12.2017/ /вх. № 000030-1316917.11.2017/
На 17.11.2017 г. с вх. № 000030-13169, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл Стара Загора, ул. „Прохода” № 35.
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 „Е-ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202070378,
представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл.
Стара Загора, ул. „Прохода” № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14870-20.12.2017/ /вх. № 000030-1331822.11.2017/
На 22.11.2017 г. с вх. № 000030-13318, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Даме Груев” № 2Д.
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 „Е-ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202070378,
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представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Даме
Груев” № 2Д.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14872-20.12.2017/ /вх. № 000030-1340224.11.2017/
На 24.11.2017 г. с вх. № 000030-13402, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане“, ул. „Плиска” № 52.
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 „Е-ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202070378,
представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с
„Възраждане“, ул. „Плиска” № 52.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.4."УИН БЕТ ТРАКИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14910-21.12.2017/ /вх. №
000030-13410-27.11.2017/
На 27.11.2017 г. с вх. № 000030-13410 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 204860476, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14939-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-13698-05.12.2017/
На 05.12.2017 г. с вх. № 000030-13698, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” до бл.
№ 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” до бл. № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."БУШ БЕТ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-14960-21.12.2017/ /вх. № 000030-1191819.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11918, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУШ БЕТ” ЕООД, гр. Варна, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Ботевска“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 22.12.2017 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане, при което констатира, че от страна на организатора не
са представени документи, доказващи по безспорен начин, следните обстоятелства:
- наличие на съгласие от собственика на обекта за организиране на хазартни игри от
страна на „БУШ БЕТ” ЕООД (чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта);
- направени инвестиции от искателя, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона
за хазарта;
- документи доказващи произхода на средствата за инвестиции, съгласно чл. 5, ал. 1, т.
7 от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
(Наредбата);
- обектът за който се иска издаването на лиценз дали е публична собственост, съгласно
чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта;
- наличието на изискуемото отстояние на игралната зала от училища по смисъла на
Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за
хазарта;
- собствеността на обекта, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 4 от Наредбата и правното
основание за отдаването му под наем от наемодателя.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3,
чл. 9, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 и чл. 25, ал. 1, т. 4
от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „БУШ БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Яна Язова” № 14, партер
ЕИК: 204735921, представлявано от Росен Колев Неделчев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Ботевска“ № 12.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14724-19.12.2017/ /вх. № 00003013930-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в 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. 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
БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7,
ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова
Янчева - управители, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-14758-19.12.2017/ /вх. № 000030-1432513.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14325, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл.
Благоевград, х-л „Перун”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл.
Благоевград, х-л „Перун”.
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. № 000030-14866-20.12.2017/ /вх. № 00003014496-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14496 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. 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 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 „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 1 /един/ брой и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14863-20.12.2017/ /вх. № 00003014519-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14519, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 9 /девет/ броя игрални места на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков”
№ 38, казино „EFBET“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „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, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 9 /девет/ броя игрални места на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков”
№ 38, казино „EFBET“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14923-21.12.2017/ /вх. №
000030-14658-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова – изпълнителен директор, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”,
казино „CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД 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.
1.6."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-14921-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-14660-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за намаление със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване
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на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „Палас Марина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от
Надежда Славчева Тенева, за намаление със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „МаринаДиневи”, хотел „Палас - Марина Диневи”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, 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.
1.7."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14908-21.12.2017/ /вх. № 00003014695-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14695, 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 намаление с 1 /един/ брой на игралните маси в 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. 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
БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7,
ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова
Янчева - управители, за намаление с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с
адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-14931-21.12.2017/ /вх. №
000030-14460-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14460, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
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АД, гр. София, за увеличение с 20 /двадесет/ броя игрални маси, подмяна на 2 /два/ броя
игрални маси и намаление със 17 /седемнадесет/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 20 /двадесет/ броя
игрални маси, подмяна на 2 /два/ броя игрални маси и намаление със 17 /седемнадесет/ броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л
„Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-14768-19.12.2017/ /вх. № 000030-1369405.12.2017/
На 05.12.2017 г. с вх. № 000030-13694, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, за
подмяна на 19 /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, ул.
”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул.
„Академик Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан Илиев
Пасков - управител, за подмяна на 19 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” 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.
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2.2."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-1476919.12.2017/ /вх. № 000030-13695-05.12.2017/
На 05.12.2017 г. с вх. № 000030-13695, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА” със седалище и адрес на управление: гр. Дряново,
ул. „Косьо Тафров” № 6, ЕИК: 817063059, представлявано от Ивелина Пенева Дотковска
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дряново,, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14721-19.12.2017/ /вх. №
000030-13936-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.
„Независимост” № 2, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14714-19.12.2017/ /вх. №
000030-13937-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомата
и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Хаджи Димитър” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14713-19.12.2017/ /вх. №
000030-13939-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 2 /два/ игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с
2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“,
ет. 1, базар „Хелиус“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.6."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14712-19.12.2017/ /вх. №
000030-13940-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 8 /осем/ игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14734-19.12.2017/ /вх. №
000030-14009-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14009, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 12 /дванадест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
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представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14736-19.12.2017/ /вх. №
000030-14010-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14010 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, обл.
Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14729-19.12.2017/ /вх. №
000030-14011-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14011 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
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„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14710-19.12.2017/ /вх. №
000030-13934-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13934, 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 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Карлово, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 74.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14704-19.12.2017/ /вх. №
000030-13935-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13935, 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 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.
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.
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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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14708-19.12.2017/ /вх. №
000030-13941-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13941, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Митрополит
Андрей” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14707-19.12.2017/ /вх. №
000030-13942-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13942, 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.
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София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14703-19.12.2017/ /вх. №
000030-13966-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13966, 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. ”Христо Ботев” № 150.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 13
/тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”
№ 150.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.15."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14792-20.12.2017/ /вх. №
000030-13967-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13967, 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 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, ул. ”Генерал Скобелев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. ”Генерал
Скобелев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14732-19.12.2017/ /вх. № 00003013938-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13938, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 51
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14728-19.12.2017/ /вх. № 00003014007-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14007, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС“ 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.
2.18."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14762-19.12.2017/
/вх. № 000030-13932-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13932, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Славянска“ № 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 ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
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Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 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.
2.19."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14761-19.12.2017/
/вх. № 000030-13933-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13933, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, ул. „Македония” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева /физическо лице – търговец/, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-14702-19.12.2017/ /вх. № 00003014281-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14281, 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 2 /два/ броя игрални автомати и намаление на 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомати 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. Добрич, ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление : гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и намаление на 19 /деветнадесет/ броя игрални
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автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-14764-19.12.2017/ /вх. № 00003014282-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14282, 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 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова“ № 44 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“
№ 44 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14763-19.12.2017/ /вх. №
000030-14351-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14351, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър
Маринов Петров – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Стражица, община Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев“ № 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.
2.23."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14706-19.12.2017/ /вх. № 00003013812-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13812 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 1 /един/ и подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
намаление на 1 /един/ и подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14709-19.12.2017/ /вх. № 00003013814-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13814, 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 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
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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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Държавната 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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14797-20.12.2017/ /вх. № 00003014466-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14466 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 места с 2 /два/ броя игрални автомати и
намаление на 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Угърчин, област Ловеч,
ул. „Христо Ботев” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати и намаление на 2 /два/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Угърчин, област Ловеч, ул. „Христо Ботев”
№ 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.
2.26."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14722-19.12.2017/ /вх. № 00003013793-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13793, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални места от игрален автомат „Електронно бинго“ с 5 /пет/ броя
игрални автомата и намаление със 7 /седем/ броя на игралните места на игрален автомат
„Електронно бинго“ 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИЙ
ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван
Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от Цвета Георгиева Иванова – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални места от игрален автомат „Електронно бинго“ с 5 /пет/ броя
игрални автомата и намаление със 7 /седем/ броя на игралните места на игрален автомат
„Електронно бинго“ в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14907-21.12.2017/ /вх. № 00003014534-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” EООД, гр. Пловдив,
за намаление с 16 /шестнадесет/ броя игрални места на игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 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 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 „ТИЙ
ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван
Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от Цвета Георгиева Иванова – управител, за
намаление с 16 /шестнадесет/ броя игрални места на игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14727-19.12.2017/ /вх.
№ 000030-13931-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13931, 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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река” № 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
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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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла
река” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-14730-19.12.2017/ /вх. № 000030-1430013.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14300 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя на игрални
места от електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител”
№ 109А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя
на игрални места от електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар
Освободител” № 109А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-14793-20.12.2017/ /вх. № 000030-1430213.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
бул. „Владимир Вазов” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Подуяне”, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-14733-19.12.2017/
/вх. № 000030-14303-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14303, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-14795-20.12.2017/
/вх. № 000030-14301-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186, МОЛ „Варна“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова Дончева
и Руди Христов Баков, заедно, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186, МОЛ „Варна“.
Държавната 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."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-14735-19.12.2017/ /вх. №
000030-13828-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13828, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова
Загора, за подмяна на 41 /четиридесет и един/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, кв. „Пампорово“
№ 1, СПА хотел „Орфей“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 41 /четиридесет и един/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места за игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, кв. „Пампорово“ № 1, СПА
хотел „Орфей“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1472319.12.2017/ /вх. № 000030-13856-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13856 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – Валентин Вангелов”
ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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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 „ВАЛМАР
– Валентин Вангелов” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара
Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от
Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
Държавната 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."ИЗПАУ - 2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-14725-19.12.2017/ /вх. № 00003013868-11.12.2017/
На 11.12.2017 г. с вх. № 000030-13868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД,
гр. Любимец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Ѝерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“,
край АМ „Марица“ – 88 + 970 ляво.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ИЗПАУ 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково, ул.
„Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от Христо Димитров Чорлов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Ѝерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“,
край АМ „Марица“ – 88 + 970 ляво.
Държавната 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."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14895-21.12.2017/ /вх. № 000030-1394312.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13943 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
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автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 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
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН“ ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14753-19.12.2017/ /вх. № 000030-1394412.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-13944, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални
автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което броят на игралните автомати се
увеличава и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за 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 резултат на което броят на игралните
автомати се увеличава в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.38."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14755-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400512.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14005 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно
море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, к-с „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14756-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400612.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14006, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Марица” № 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
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Марица” № 15.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14757-19.12.2017/ /вх. № 000030-1400812.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14008, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар,
„Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513,
кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН“ ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната 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."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14738-19.12.2017/ /вх. № 00003014268-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14268, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий”
№ 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „ПРИЗМА
08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул.
„Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий”
№ 99.
Държавната 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."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14705-19.12.2017/ /вх. №
000030-13824-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев– управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-14711-19.12.2017/ /вх. № 000030-1382608.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 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
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „БРИЗМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 4 четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван
Странски”, до бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-14737-19.12.2017/ /вх. № 000030-1382708.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14830-20.12.2017/ /вх. № 00003013825-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13825, 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
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подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, в резултат на което броят на игралните
автомати се увеличава в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 6 /шест/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални места, в резултат на което броят на игралните автомати се увеличава в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 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.
2.46."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14829-20.12.2017/ /вх. № 00003013831-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13831, 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 12
/дванадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр.Якоруда, област Благоевград, ул. „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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област
Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.47."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14827-20.12.2017/ /вх. № 00003013835-08.12.2017/
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13835, 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, ул.
„Полковник Стефан Манов“ № 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 „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 13 /тринадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов“
№ 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14826-20.12.2017/ /вх. № 00003014416-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14416, 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 20 /двадесет/ броя игрални автомати 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 20 /двадесет/ броя игрални автомати 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. 68
За - 4
Против - няма.
2.49."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14859-20.12.2017/ /вх. № 00003014435-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14435, 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 19 /деветнадесет/ 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 19 /деветнадесет/ 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.
2.50."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14964-21.12.2017/ /вх. № 00003014439-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14439, 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 6 /шест/ 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 6 /шест/ 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.

Стр. 69
2.51."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14825-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432613.12.2017/
На 13.12.2017 г. г. с вх. № 000030-14326, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
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. Добрич, ул.
„Независимост” № 1, кино „Родина”, 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 „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Трявна /изх. № 000030-1482420.12.2017/ /вх. № 000030-14336-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на управление: гр. Силистра,
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от Мирослав Петров
Миткин /физическо лице - търговец/, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 70
Против - няма.
2.53."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-14823-20.12.2017/ /вх. № 00003014350-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, Трявна, за
подмяна на 9 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 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 „ВАЛ СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх.
Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
подмяна на 9 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-14971-21.12.2017/ /вх. № 00003014571-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14571 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ВАЛ СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев –
управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 71
2.55."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-14810-20.12.2017/ /вх. №
000030-14270-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
гр. Варна, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Белински” № 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 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
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице
– търговец/, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
Държавната 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."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-14811-20.12.2017/ /вх. № 000030-1431813.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к.
„Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, 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 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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к.
„Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 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.
2.57."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-14812-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432013.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
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подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ж.к. „Русия“, ул. „Дунав” № 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к.
„Русия“, ул. „Дунав” № 58.
Държавната 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."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14798-20.12.2017/ /вх. №
000030-14447-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14447 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел
Борисов Симеонов - управител, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Витоша” № 31-33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14802-20.12.2017/ /вх.
№ 000030-14448-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14448, 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”
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АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в 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 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 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
Държавната 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14862-20.12.2017/ /вх.
№ 000030-14449-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14449, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад“.
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.
2.61."ТОТАЛ КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14794-20.12.2017/ /вх. №
000030-14494-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14494, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр.
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София, за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 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 „ТОТАЛ
КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 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.
2.62."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14791-20.12.2017/ /вх. № 00003014493-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за намаление на 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.
Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” 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.
2.63."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14789-20.12.2017/ /вх. № 00003014495-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14495, 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.
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София, за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на КАЗИНО
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, бул. „България“ № 40.
Държавната 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."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-14786-20.12.2017/ /вх. № 000030-1431513.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
“Цар Симеон I” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост-2, ул.
„Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. “Цар Симеон I” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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.
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2.65."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14787-20.12.2017/ /вх. № 000030-1432713.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14327 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” 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
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” 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.
2.66."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14796-20.12.2017/ /вх. №
000030-14478-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14478, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 23 /двадесет и 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. Елин Пелин, Софийска област, бул. „София“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Елин Пелин, Софийска област, бул. „София“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ 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.
2.67."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14799-20.12.2017/ /вх. №
000030-14479-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14479, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ООД, гр.
София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с.Бистрица, район Панчарево - Столична община, ул. „Стефан Стамболов” № 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с.Бистрица, район Панчарево - Столична община, ул. „Стефан Стамболов” № 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.
2.68."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14801-20.12.2017/ /вх. №
000030-14480-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Драгоман,
Софийска област, ул. „Захари Стоянов” № 5В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Драгоман, Софийска област, ул. „Захари Стоянов” № 5В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.69."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14803-20.12.2017/ /вх. №
000030-14481-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14481, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 32 /тридесет и два/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. София,
кв.Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 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.
2.70."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14790-20.12.2017/ /вх. № 00003014482-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14482, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Благоевград, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 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 „ЕВРОГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №
1, ЕИК: 130934375, представлявано от Теменужка Кънчева Иванова – управител, за подмяна
на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко“ № 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.
2.71."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14831-20.12.2017/ /вх. № 00003013765-06.12.2017/
На 06.12.2017 г. с вх. № 000030-13765, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EЛ ПИ ГРУП–Х” ООД, гр. София,
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за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, област Хасково, ул. „Ханска” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „EЛ ПИ
ГРУП – Х“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул.
„Константин Величков“ № 157-159, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 200666132, представлявано от Иван
Георгиев Налбантов - управител, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Ханска” № 16.
Държавната 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."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14852-20.12.2017/ /вх. № 00003014611-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14611, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУШ ИНВЕСТ” ООД, гр. Пловдив,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Ландос“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУШ
ИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Йоаким Груев” № 41, партер, ЕИК: 204030637, представлявано от Стефка Георгиева
Игнатова и Християн Викторов Калчев – управители, за намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 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.
2.73."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-14860-20.12.2017/ /вх. №
000030-14352-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
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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 „ВЕНОН96” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков”
№ 13, вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав Иванов Стоев - управител, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 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.
2.74."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-14858-20.12.2017/ /вх. №
000030-14356-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14356 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр.
Перущица, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „АТЛАС ЕС КЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Цар
Иван Асен“ № 43, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куков- управител, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14856-20.12.2017/ /вх. №
000030-14418-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
Държавната 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."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14857-20.12.2017/ /вх. №
000030-14419-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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.
2.77."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14879-21.12.2017/ /вх. №
000030-14492-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14492, 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 намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри 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,

Стр. 82
необходими за издаване 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за намаление с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14876-21.12.2017/ /вх. №
000030-14591-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14591, 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 намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за намаление с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.
„Александър Стамболийски“ № 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.
2.79."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14882-21.12.2017/ /вх. №
000030-14604-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14604, 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 намаление с 3 /три/ 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
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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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за намаление с 3
/три/ 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.
2.80."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14881-21.12.2017/ /вх. №
000030-14487-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14487 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март”
№ 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-14880-21.12.2017/ /вх. №
000030-14488-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14873-21.12.2017/ /вх. №
000030-14413-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14413, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри 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 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 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14919-21.12.2017/ /вх. №
000030-14767-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14767, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „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. Бургас, ул.
„Цар Калоян” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.84."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14874-21.12.2017/ /вх. №
000030-14414-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14414, 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 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14875-21.12.2017/ /вх. №
000030-14415-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14415, 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 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община
Самоков, Софийска област, хотел „Флора”.
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 „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 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”,
община Самоков, Софийска област, хотел „Флора”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.86."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-14918-21.12.2017/ /вх. №
000030-14766-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030 - 14766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за увеличение с 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 увеличение с 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.
2.87."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-14920-21.12.2017/ /вх. №
000030-14765-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14765 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 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.

Стр. 87
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 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.
2.88."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-14878-21.12.2017/ /вх. № 00003014484-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. Ломско шосе № 19 Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
Ломско шосе № 19 Д.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.89."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-14930-21.12.2017/ /вх. № 00003014822-20.12.2017/
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян за
подмяна на 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. Чирпан,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул.
„Георги Димитров” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-14884-21.12.2017/ /вх. № 00003014483-15.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ и МД” ООД, гр.Първомай, 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. Златоград,
област Смолян, ул. „Беловидово“ № 23, УПИ I-1342, кв.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 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 „АБ и
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово“ № 23, УПИ I-1342, кв.133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АБ и МД“ ООД гр. Първомай, 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.
2.91."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14924-21.12.2017/ /вх. № 00003014617-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД,
гр. Банкя, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна
баня, Софийска област, пл. „Възраждане“.
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 „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул.
”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев – управител,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна баня,
Софийска област, пл. „Възраждане“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.92."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14926-21.12.2017/ /вх. № 00003014618-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14618, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя,
за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ.
Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 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 „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул.
”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев – управител,
за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ.
Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.93."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14945-21.12.2017/ /вх. № 000030-1444214.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14442, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, област
Разград, пл. „Момина чешма”, кино Димитър Благоев.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОНТИ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417,
представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, област Разград, пл. „Момина чешма”, кино
Димитър Благоев.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.94."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14947-21.12.2017/ /вх. № 000030-1444314.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14443, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
бул. „България” № 83.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „КОНТИ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417,
представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул. „България” № 83.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.95."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-14928-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448515.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14485 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област:
Силистра, ул. „Байкал” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за подмяна на 13
/тринадесет/ броя игрални автомата и игрална зала с адрес: гр. Дулово, област: Силистра, ул.
„Байкал” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.96."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14944-21.12.2017/ /вх. №
000030-14349-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14349 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, област Силистра, ул. „Македония” № 150.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, област Силистра, ул. „Македония” № 150.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.97."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14927-21.12.2017/ /вх. №
000030-14566-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14566 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 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 ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
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„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2а.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.98."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-14922-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-14659-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14659, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „3-ТИ МАРТ” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ТИ МАРТ” № 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.
2.99."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14954-21.12.2017/ /вх. № 000030-1456818.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „МОТ -70”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6,
ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
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подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.100 ."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14946-21.12.2017/ /вх. № 000030-1456918.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“ срещу бл. № 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 „МОТ -70”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6,
ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“ срещу бл. № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.101 ."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14952-21.12.2017/
/вх. № 000030-14567-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14567, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“
№ 12А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
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увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас,
ул. „Цар Освободител“ № 12А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.102 ."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1494821.12.2017/ /вх. № 000030-14570-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/
броя игрален автомат в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър,
област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
намаление с 1 /един/ броя игрален автомат в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”,
община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.103 ."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1495021.12.2017/ /вх. № 000030-14572-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14572, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 6 /шест/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул.
„Александровска“ № 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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
област Бургас, ул. „Александровска“ № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, 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.
2.104 ."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14949-21.12.2017/ /вх. № 000030-1448615.12.2017/
На 15.12.2017 г. с вх. № 000030-14486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов ” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРРИ”
ООД, гр. Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител, и Георги Минков
Демирев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Стефан Стамболов ” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.105 ."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14942-21.12.2017/ /вх. № 000030-1434113.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„София” № 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.
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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 „ФАН
04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов –
управители, заедно и поотделно, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.106 ."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-14943-21.12.2017/ /вх. № 000030-1434813.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФАН
04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов –
управители, заедно и поотделно, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.107 ."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-14933-21.12.2017/ /вх.
№ 000030-14814-20.12.2017/
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14814, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
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игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков,
обл. София, х-л „Рила”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 9 /девет/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места на игралните автомати в игрална
зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, обл. София, х-л „Рила”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.108 ."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-14932-21.12.2017/ /вх. №
000030-14820-20.12.2017/
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„ЛОТОС-93”ООД, гр.
Стамболийски, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска” № 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЛОТОС
93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко
Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител, и
Атанас Василев Шушутев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска” № 72.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС-93” ООД, гр. Стамболийски 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.
2.109 ."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14965-21.12.2017/ /вх. № 00003014446-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14446 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, за
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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. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИ-ВИ67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.110 ."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14966-21.12.2017/ /вх. №
000030-14455-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14455, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
„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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 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.
2.111 ."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-14963-21.12.2017/ /вх. №
000030-14425-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
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Пазарджик, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
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.
2.112 ."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14962-21.12.2017/ /вх. № 00003014444-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14444 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград,
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. Ботевград,
бул. „Цар Освободител” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НУШИ
67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, № 16,
вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.113 ."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-14959-21.12.2017/ /вх. №
000030-14445-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14445 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград,
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. Луковит,
област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 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 „НУШИ
67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, № 16,
вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Луковит,
област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.114 ."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14958-21.12.2017/ /вх. №
000030-14475-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006“ ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, област Кърджали, ул. „Маказа“ № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „МЕТАЛ
- 2006“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, бул.
„Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров Атанасов – управител ,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област
Кърджали, ул. „Маказа“ № 13 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006“ 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.115 ."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14973-21.12.2017/ /вх. №
000030-14476-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006“ ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. „Тодор Шопов“ № 87.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „МЕТАЛ
- 2006“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, бул.
„Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров Атанасов – управител,
за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Сатовча, обл.
Благоевград, ул. „Тодор Шопов“ № 87.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006“ 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.
2.116 ."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14957-21.12.2017/ /вх. № 000030-1445814.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с 5 /пет/
броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КА &
РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1,
ет. 4, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и
Борислав Душков Михайлов - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.

Стр.102
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.117 ."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14970-21.12.2017/ /вх. №
000030-14471-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14471, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, ул. „Стражите” № 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, ул. „Стражите” № 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.
2.118 ."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-14956-21.12.2017/ /вх. №
000030-14472-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14472 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стралджа,
област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.

Стр.103
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.119 ."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14969-21.12.2017/
/вх. № 000030-14691-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представлявано от Тошка Ганчева
Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.120 ."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14972-21.12.2017/ /вх. № 00003014699-19.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14699, 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 16 /шестнадесет/ 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 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.

Стр.104
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.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-14915-21.12.2017/ /вх. № 000030-1445219.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес на управление: Малта, Villa Ichang № 16,
Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063, представлявано от Митко Цветанов Тодоров и
Стефан Торнтон, поотделно, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-14911-21.12.2017/ /вх. № 000030-1470119.12.2017/
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14701, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес на управление: Малта, Villa Ichang № 16,
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Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните
модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на
хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14935-21.12.2017/ /вх. №
000030-14832-20.12.2017/
На 20.12.2017 г. с вх. № 000030-14832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр.
София, подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.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 „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина
Иванова Славчева и Биляна Христова Андреева-Митева - управители, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.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."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-14760-19.12.2017/ /вх. №
000030-14357-13.12.2017/
На 13.12.2017 г. с вх. № 000030-14357 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 на 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
промяна на адресите на 4 /четири/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр.106
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в 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“.
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."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14850-20.12.2017/ /вх. № 00003014590-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14590 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 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следния пункт:
1. гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „14-ти Полк“ № 2-А;
2. гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София – град, ул. „Батак“ № 16;
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт:
1. гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Комсомолска“ № 1;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр.107
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-14864-20.12.2017/ /вх. № 000030-1458618.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14586 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК:
040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14726-19.12.2017/ /вх. № 00003014285-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14285, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.

Стр.108
Държавната 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."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14788-20.12.2017/ /вх. №
000030-14464-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14464, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ 3 СИСТЕМ ” ООД, 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. „23
септември“ № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЖИ 3 СИСТЕМ” ООД, гр. Свиленград, със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Райко Даскалов” № 28,
ЕИК: 203789414, представлявано от Костадин Георгиев Грудев -управител, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „23 септември“ № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1484920.12.2017/ /вх. № 000030-14461-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14461, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември”
№ 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/ в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември”
№ 90.

Стр.109
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ
6000”, гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1485120.12.2017/ /вх. № 000030-14462-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14462, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/ в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14877-21.12.2017/ /вх. № 00003013781-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13781, 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, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:

Стр.110
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14865-20.12.2017/ /вх. №
000030-14531-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14531, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“
№ 6А, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Николай
Евтимов Евтимов – управител, за намаление с 1 /един/ брой на системите за формиране на
премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“
№ 6А, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” 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.
2.7."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14955-21.12.2017/ /вх. №
000030-14532-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14532, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59.
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
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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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Николай
Евтимов Евтимов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на
системите за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Димитър Талев“ № 59.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” 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.
2.8."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-14936-21.12.2017/ /вх. №
000030-14533-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14533, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги Добрев Иванов
/физическо лице – търговец/, за намаление с 1 /един/ брой на системите за формиране на
премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до
бл. 1, кафе „Арас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1495321.12.2017/ /вх. № 000030-14847-20.12.2017/
На 20.12.2017г. с вх. № 000030-14847, 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
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ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2-6 от 42”,
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2- 6 от 49”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”, утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- Зодиак”.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5
от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
42” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
49”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2- Рожден ден”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2- Зодиак”.
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 игри (онлайн):
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1495121.12.2017/ /вх. № 000030-14846-20.12.2017/
На 20.12.2017г. с вх. № 000030-14846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6
от 49”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
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„ТОТО 2- 5 от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане
онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”, Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и Игрални условия и правила за
организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-14813 от 20.12.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-14813 от 20.12.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14266, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с 4
/четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 3.
С вх. № 000030-14459/14.12.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 22.12.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-14941 от 21.12.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-14941 от 20.12.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12718, 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 продължаване срока на действие на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ до бл.№ 2.
С вх. № 000030-14854/20.12.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 22.12.2017 г.
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След извършената преценка на всички представени документи и на
посочената фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се
произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разни.
Председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния ред на
заседанието да се включат за разглеждане следните искания:
1. "ЧАНСЕС" ЕООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-15144-22.12.2017//вх. № 000030-1443614.12.2017/
2. "ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15147-22.12.2017//вх. № 000030-1446814.12.2017/
3. "ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15152-22.12.2017//вх. № 000030-1460718.12.2017/
4. "КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15145-22.12.2017//вх. № 000030-1446514.12.2017/
5. "КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15168-22.12.2017//вх. № 000030-1446714.12.2017/
6. "КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15148-22.12.2017//вх. № 000030-1447314.12.2017/
7. "МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-15154-22.12.2017/ /вх. № 00003014477-14.12.2017/
8. "ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-15153-22.12.2017//вх. № 00003014606-18.12.2017/
9. "КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15149-22.12.2017//вх. № 00003014417-14.12.2017/
10. "КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15150-22.12.2017//вх. № 00003014438-14.12.2017/
11. "КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15167-22.12.2017//вх. № 00003014426-14.12.2017/
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."ЧАНСЕС" ЕООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-15144-22.12.2017/ /вх. № 00003014436-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14436, 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 „ЧАНСЕС“ ЕООД,
гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, изразяваща са в промяна в обекта на
дейността.
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 съгласно извършена справка в Имотния регистър обекта, в който
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дружеството желае да извършва дейност е собственост на лице, различно от сключилото
договора за отдаване под наем.
Предвид изложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Възлага на администрацията на ДКХ да се изпрати писмо до „ЧАНСЕС“ ЕООД, с
което да се изиска представянето на договор за наем, сключен със собственика или с
изрично упълномощен негов представител, за обект с адрес в гр. Свиленград, поземлен
имот № 968303, местност „Лозенски път“.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15147-22.12.2017//вх. № 000030-1446814.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14468 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 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров“ № 10 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 9
/девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата
с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 10 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15152-22.12.2017//вх. № 000030-1460718.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14607 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Д.
Петков“ № 63А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Д.
Петков“ № 63А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15145-22.12.2017//вх. № 000030-1446514.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14465 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 21 /двадесет и един/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к.
„Сторгозия“ № 104.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“ № 104.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15168-22.12.2017//вх. № 000030-1446714.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14467, 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 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет / броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и увеличение с 2 /два/ броя игрални места
на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „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 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 12 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Свищовска” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-15148-22.12.2017//вх. № 000030-1447314.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14473, 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 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. 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 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 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
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.
7."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-15154-22.12.2017/ /вх. № 00003014477-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14477, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006“ ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
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и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МЕТАЛ
- 2006“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, бул.
„Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров Атанасов – управител,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Източен” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006“ 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.
8."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-15153-22.12.2017//вх. №
000030-14606-18.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14606, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, обл.
Сливен, ул. „Изворска“ № 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора,
ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, обл. Сливен,
ул. „Изворска“ № 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.
9."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15149-22.12.2017//вх. №
000030-14417-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14417, 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,
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гр. Пловдив, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10. "КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15150-22.12.2017//вх. №
000030-14438-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14438, 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 11 /единадесет/ 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 11 /единадесет/ 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.
11. "КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-15167-22.12.2017//вх. №
000030-14426-14.12.2017/
На 14.12.2017 г. с вх. № 000030-14426 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.

Стр.120
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Във връзка с представена справка от представителя на Националната агенция за
приходите, за дължими данъци по ЗКПО и публични задължения на организатори на хазартни
игри, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
До 20 януари 2018 г. уведомява „ФОКС-1“ ООД, „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“
ЕООД, „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД, „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД и „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ“
ЕООД, че следва да представят писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както
и за погасени изцяло публични задължения на дружествата, в противен случай
Комисията ще открие производства по отнемане на издадените им лицензи.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

