РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9636
Гр. София, 10.09.2016 г.
Днес, 10 септември 2016 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 и версии на
игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, които могат да
се експлоатират в страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9480-09.09.2016/ /вх. № 000030-884825.08.2016/
1.2."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-9474-08.09.2016/ /вх. № 0000309313-02.09.2016/
1.3."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9517-09.09.2016/ /вх. № 000030-918831.08.2016/
2. За игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-9469-08.09.2016/ /вх. № 000030-891629.08.2016/
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9470-08.09.2016/ /вх. №
000030-9189-31.08.2016/
Раздел трети. 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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9478-09.09.2016/ /вх. № 0000305382-13.05.2016/
1.2."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9479-09.09.2016/ /вх. № 000030-589126.05.2016/
Раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9481-09.09.2016/ /вх. № 0000308526-11.08.2016/
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Раздел пети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-9486-09.09.2016/ /вх. №
000030-8481-09.08.2016/
Раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-9455-08.09.2016/ /вх. № 000030-884025.08.2016/
1.2."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-9454-08.09.2016/ /вх. №
000030-8841-25.08.2016/
1.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9460-08.09.2016/ /вх. № 000030-891329.08.2016/
1.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9462-08.09.2016/ /вх. № 0000308914-29.08.2016/
1.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9516-09.09.2016/ /вх. № 0000309333-02.09.2016/
1.6."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9463-08.09.2016/ /вх. № 000030-891529.08.2016/
1.7."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9475-08.09.2016/ /вх. № 000030-933002.09.2016/
1.8."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9476-08.09.2016/ /вх. № 0000309332-02.09.2016/
1.9."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9452-08.09.2016/ /вх. № 000030-893230.08.2016/
1.10."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9467-08.09.2016/ /вх. № 0000308934-30.08.2016/
1.11."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9459-08.09.2016/ /вх. № 000030-919531.08.2016/
1.12."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9458-08.09.2016/ /вх. № 000030-920131.08.2016/
1.13."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9457-08.09.2016/ /вх. № 000030-918531.08.2016/
1.14."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9465-08.09.2016/ /вх. №
000030-9187-31.08.2016/
1.15."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9468-08.09.2016/ /вх. №
000030-9190-31.08.2016/
1.16."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9466-08.09.2016/ /вх. №
000030-9191-31.08.2016/
1.17."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9471-08.09.2016/ /вх. №
000030-9192-31.08.2016/
1.18."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9472-08.09.2016/ /вх. №
000030-9193-31.08.2016/
1.19."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9482-09.09.2016/ /вх. №
000030-9194-31.08.2016/
1.20."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9473-08.09.2016/ /вх. №
000030-9196-31.08.2016/
1.21."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9450-08.09.2016/ /вх. № 000030-922101.09.2016/
1.22."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9515-09.09.2016/ /вх. № 000030-922201.09.2016/
1.23."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9464-08.09.2016/ /вх. № 000030-922401.09.2016/
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1.24."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9456-08.09.2016/ /вх. № 0000309225-01.09.2016/
1.25."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9453-08.09.2016/ /вх. № 000030-934402.09.2016/
1.26."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9449-08.09.2016/ /вх. № 000030-934502.09.2016/
1.27."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9451-08.09.2016/ /вх. № 000030-934602.09.2016/
1.28."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9461-08.09.2016/ /вх. № 000030-934802.09.2016/
1.29."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9518-09.09.2016/ /вх. № 000030-938107.09.2016/
Раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-9523/9526/09.09.2016 г.
2. Докладна записка
Раздел осми. Разни.
По раздел първи. Утвърждава типове и версии на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9519-09.09.2016 г./,
/вх. № 000030-9418-08.09.2016 г./
На 08.09.2016 г. с вх. № 000030-9418, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Cat4Cash Multi-2

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
№ ИА-2623 от 07.09.2016 г.

Производител/ номер на

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Стр. 4
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

№ 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-VS14 (P-27/42V St) – 119432
2016 г.
Видео слот:
1.AMAZING AMAZONIA CAT 4 CASH;
2.CORAL ISLAND CAT 4 CASH;
3.EGYPT SKY CAT 4 CASH;
4.FOREST TALE CAT 4 CASH;
5.WICHES’ CHARM CAT 4 CASH;
6.ZODIAC WHEEL CAT 4 CASH;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9520-09.09.2016 г./, /вх. №
000030-9430-08.09.2016 г./
На 08.09.2016 г. с вх. № 000030-9430, 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 135А, 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
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

EGT Multigame Server v.3.4.0

Протокол от изпитване №

КС-029 от 07.09.2016 г.
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
№ 000030-1638/17.02.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на

Стр. 5
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

№ 000030-1638/17.02.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1501-3.2
2016 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;

Стр. 6
48. THE WHITE WOLF;
49. GREAT EMPIRE;
50. HOT & CASH;
51. ACTION MONEY;
52. INCA GOLD II;
53. LUCKY & WILD;
54. AMAZONS’ BATTLE;
55. More LUCKY & WILD;
56. EXTREMELY HOT;
57. FOREST TALE;
58. CATS ROYAL;
59. GOLD DUST;
60. THE SECRETS OF LONDON;
61. FROG STORY;
62. GENIUS OF LEONARDO;
63. More DICE & ROLL;
64. 50 HORSES;
65. 2 DRAGONS;
66. THE GREAT EGYPT;
67. LUCKY BUZZ;
68. SAVANNA’S LIFE;
69. RETRO STYLE;
70. ALOHA Party;
71. Mini BURNING HOT;
72. Mini SUPREME HOT;
73. Mini ULTIMATE HOT.
74. THE STORY OF ALEXANDER;
75. SUPER 20;
76. SPANISH PASSION;
77. RICH WORLD;
78. MAYAN SPIRIT;
79. FAST MONEY;
80. AZTEC GLORY;
81. JUNGLE ADVENTURE;
82. DRAGON REBORN;
83. LEGENDARY ROME;
84. QUEEN OF RIO;
85. ROUTE OF MEXICO;
86. WONDER TREE;
87. CARAMEL HOT;
88. MAGELLAN;
89. THUMBELINA’S DREAM;
90. JACKS OR BETTER;
91. 4 OF A KIND BONUS POKER;
92. JOKER POKER;
93. EUROPEAN ROULETTE;
94. KENO UNIVERSE.
Игралният софтуер на сървър EGT Multigame
Server v.3.4.0 е предназначен за предоставяне на
достъп до осъществяване на хазартни игри през
централна компютърна система на организатор
на хазартни игри, организирани онлайн.
Гласували - 4

Стр. 7
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9480-09.09.2016/ /вх. № 0000308848-25.08.2016/
На 25.08.2016 г. с вх. № 000030-8848, 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 „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр.
Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15,
игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Таня Пейчева Стоянова, или от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова Янчева управители, за промяна в управителите на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Перущица /изх. № 000030-9474-08.09.2016/ /вх. №
000030-9313-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9313, 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 „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр.
Перущица, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9517-09.09.2016/ /вх. № 000030-918831.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9188, 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 „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
промяна на адреса на игрална зала от гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” №
102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1” на гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 102 В.
Държавната 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 в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-9469-08.09.2016/ /вх. № 000030-891629.08.2016/
На 29.08.2016г. с вх. № 000030-8916, 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 „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД, със седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8,
бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от Гай Темплър и Рафаел Ашкенази –
директори, за промени в управлението на дружеството.
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II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „РИЙЛ СПЕЙН”
ООД, 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.
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9470-08.09.2016/ /вх. №
000030-9189-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9189, 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 „РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ”
ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 121447621, представлявано от Ивелина Георгиева
Тодорова – управител, за промяна в адреса на производствения обект на дружеството от гр.
София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102 на гр. София, район „Сердика”,
ул. „Клокотница“ № 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.
По раздел трети. 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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9478-09.09.2016/ /вх. №
000030-5382-13.05.2016/
На 13.05.2016 г. с вх. № 000030-5382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 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
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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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17, с 30
/тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9479-09.09.2016/ /вх. № 000030-589126.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5891, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв.
„Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство, с 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9481-09.09.2016/ /вх. №
000030-8526-11.08.2016/
На 11.08.2016 г. с вх. № 000030-8526, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
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хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Боровец”, Софийска област, община Самоков, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, Софийска област, община Самоков, хотел „Флора”, 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.
По раздел пети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДА ВИ ТО КОМЕРС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-9486-09.09.2016/ /вх.
№ 000030-8481-09.08.2016/
На 09.08.2016 г. с вх. № 000030-8481, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД, гр.
Велико Търново, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Летница, област Ловеч, ул. „България“
№ 17, вх. А,ет. 0.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 10.09.2016 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 3 и по чл. 8 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата произнасянето по писменото искане за
издаване на лиценз на „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” № 12, ЕИК: 203866608, представлявано от Тодор
Иванов Димитров - управител, и Даниел Василев Бъчваров – управител, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Летница, област Ловеч, ул. „България“№ 17, вх. А,
ет. 0.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-9455-08.09.2016/ /вх. № 000030-884025.08.2016/
На 25.08.2016 г. с вх. № 000030-8840, 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 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. 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 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
„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 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, 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.
1.2."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-9454-08.09.2016/ /вх.
№ 000030-8841-25.08.2016/
На 25.08.2016 г. с вх. № 000030-8841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев
Павлов – управител, и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9460-08.09.2016/ /вх. № 000030-891329.08.2016/
На 29.08.2016 г. с вх. № 000030-8913, 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 4 /четири/ 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. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
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.
1.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9462-08.09.2016/ /вх. № 0000308914-29.08.2016/
На 29.08.2016 г. с вх. № 000030-8914 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 от 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,
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представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 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.
1.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9516-09.09.2016/ /вх. № 0000309333-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9333, 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. Ямбол, ул. „Др 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 от 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. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9463-08.09.2016/ /вх. № 0000308915-29.08.2016/
На 29.08.2016 г. с вх. № 000030-8915, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9475-08.09.2016/ /вх. № 0000309330-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9330, 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 4 /четири/, намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 12Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление
с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Гоце
Делчев” № 12Б.
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.
1.8."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9476-08.09.2016/ /вх. №
000030-9332-02.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9332, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, 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 „ПИРИН
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: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН 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.
1.9."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9452-08.09.2016/ /вх. № 000030-893230.08.2016/
На 30.08.2016 г. с вх. № 000030-8932, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14-ти март”, к-с „Али
Баба”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КОРА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК:
836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14-ти март”, к-с „Али Баба”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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.
1.10."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9467-08.09.2016/ /вх. № 0000308934-30.08.2016/
На 30.08.2016 г. с вх. № 000030-8934, 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 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. 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 12 /дванадесет/ 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.
1.11."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9459-08.09.2016/ /вх. № 000030-919531.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9195, 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. „Меден
рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от 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. „Меден
рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9458-08.09.2016/ /вх. № 000030-920131.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 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. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
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.
1.13."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9457-08.09.2016/ /вх. № 000030-918531.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола
Д. Петков“ № 63А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат 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.
1.14."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9465-08.09.2016/ /вх. №
000030-9187-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9187, 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 автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.15."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9468-08.09.2016/ /вх. №
000030-9190-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9190, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9466-08.09.2016/ /вх. №
000030-9191-31.08.2016/
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На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9191, 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 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. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги
Димитров” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров”
№ 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.17."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9471-08.09.2016/ /вх. №
000030-9192-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9192 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, 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. Своге, обл. София, ул. „Цар Симеон“ № 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, ул. „Иван
Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев – управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Своге, обл. София, ул. „Цар
Симеон“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.18."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9472-08.09.2016/ /вх. №
000030-9193-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9193, 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 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.
Хисаря, област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.19."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9482-09.09.2016/ /вх. №
000030-9194-31.08.2016/
На 31.08.2016г. с вх. № 000030-9194, 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 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.
Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 22
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.20."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-9473-08.09.2016/ /вх. №
000030-9196-31.08.2016/
На 31.08.2016 г. с вх. № 000030-9196, 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 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.21."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9450-08.09.2016/ /вх. № 000030-922101.09.2016/
На 01.09.2016 г. с вх. № 000030-9221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1А“, бл. 550, вх. 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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
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Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 550, вх. 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.
1.22."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9515-09.09.2016/ /вх. № 000030-922201.09.2016/
На 01.09.2016 г. с вх. № 000030-9222, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” 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.
1.23."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9464-08.09.2016/ /вх. № 000030-922401.09.2016/
На 01.09.2016 г. с вх. № 000030-9224, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
подмяна на 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. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически”, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.24."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9456-08.09.2016/ /вх. №
000030-9225-01.09.2016/
На 01.09.2016 г. с вх. № 000030-9225, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.25."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9453-08.09.2016/ /вх. № 000030-934402.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9344, 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 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 25
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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, район „Студентски“, ж.к.
„Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „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.
1.26."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9449-08.09.2016/ /вх. № 000030-934502.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9345, 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
намаление на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-М”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски
град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за намаление на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул.
„Русалка” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.27."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9451-08.09.2016/ /вх. № 000030-934602.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9346, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за

Стр. 26
организиране на хазартни игри с игрални 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к.
„Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата 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.
1.28."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9461-08.09.2016/ /вх. № 000030-934802.09.2016/
На 02.09.2016 г. с вх. № 000030-9348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Академик Стефан Младенов” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски“, ж.к.
„Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Академик
Стефан Младенов” № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.29."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9518-09.09.2016/ /вх. № 000030-938107.09.2016/
На 07.09.2016 г. с вх. № 000030-9381, в съответствие с чл. 32 и във връзка с 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на
пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона
Г - ГГЦ“.
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.
По раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-9523/9526/09.09.2016 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-9523/9526/09.09.2016 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
Във връзка с решения № 000030-9198 и № 000030-9199 от 31.08.2016 г. с които
Държавната комисия по хазарта издава лиценз на „КОМЕРС” ЕООД за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Тетевен, област Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 77 и в игрална зала с адрес: гр. Павликени, област
Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5, дружеството представи 5 броя платежни
нареждания за плащания за публичен изпълнител, ДОД, ДОО, ЗО и ДЗПО.
Държавната комисия по хазарта, приема изложените в Докладната записка на
председателя на ДКХ обстоятелства за сведение.
По раздел осми. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

