РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-14347
Гр. София, 22.12.2016 г.
Днес, 22 декември 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 на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14169-21.12.2016/ /вх. № 000030-1286325.11.2016/
Раздел трети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения за
издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14177-21.12.2016/ /вх. № 000030-1407820.12.2016/
1.2."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003014209-21.12.2016/ /вх. № 000030-14077-20.12.2016/
1.3."СТЕДОНИ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-14213-21.12.2016/ /вх. № 000030-1408020.12.2016/
1.4."Е.Г.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14214-21.12.2016/ /вх. № 00003014082-20.12.2016/
1.5."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14232-21.12.2016/ /вх.
№ 000030-14162-21.12.2016/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14210-21.12.2016/ /вх. № 00003012621-22.11.2016/
1.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14223-21.12.2016/ /вх. № 00003013074-02.12.2016/
Раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-14204-21.12.2016/ /вх. № 000030-1349415.12.2016/
1.2."ТИЙ ДЖИ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14224-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386816.12.2016/
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Раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14119-21.12.2016/ /вх. № 000030-1343114.12.2016/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14120-21.12.2016/ /вх. № 000030-1343314.12.2016/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14149-21.12.2016/ /вх. № 000030-1348515.12.2016/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14186-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391319.12.2016/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14192-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391919.12.2016/
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14195-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395620.12.2016/
1.7."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14196-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395820.12.2016/
1.8."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14190-21.12.2016/ /вх. № 00003013917-19.12.2016/
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-14123-21.12.2016/ /вх. № 000030-1356815.12.2016/
1.10."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14148-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395020.12.2016/
1.11."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14225-21.12.2016/ /вх. № 000030-1415521.12.2016/
1.12."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14221-21.12.2016/ /вх. №
000030-14153-21.12.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14113-21.12.2016/ /вх. № 00003013216-08.12.2016/
2.2."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14114-21.12.2016/ /вх. № 00003013221-08.12.2016/
2.3."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14143-21.12.2016/ /вх. № 00003013224-08.12.2016/
2.4."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-14091-20.12.2016/ /вх. № 000030-1322008.12.2016/
2.5."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-14174-21.12.2016/ /вх. № 000030-1322608.12.2016/
2.6."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14145-21.12.2016/ /вх. №
000030-13350-13.12.2016/
2.7."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14116-21.12.2016/ /вх. № 00003013427-14.12.2016/
2.8."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14115-21.12.2016/ /вх. № 000030-1342614.12.2016/
2.9."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14117-21.12.2016/ /вх. № 000030-1342814.12.2016/
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14188-21.12.2016/ /вх. № 00003013915-19.12.2016/
2.11."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14194-21.12.2016/ /вх. № 00003013957-20.12.2016/
2.12."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-14098-20.12.2016/ /вх. № 000030-1343714.12.2016/
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2.13."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14118-21.12.2016/ /вх. № 000030-1342914.12.2016/
2.14."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14191-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391819.12.2016/
2.15."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14121-21.12.2016/ /вх. №
000030-13434-14.12.2016/
2.16."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14151-21.12.2016/ /вх. № 000030-1348415.12.2016/
2.17."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14152-21.12.2016/ /вх. № 000030-1348815.12.2016/
2.18."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14193-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395520.12.2016/
2.19."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-14093-20.12.2016/ /вх. № 00003013486-15.12.2016/
2.20."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-14122-21.12.2016/ /вх. № 00003013487-15.12.2016/
2.21."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14094-20.12.2016/ /вх. № 00003013489-15.12.2016/
2.22."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14095-20.12.2016/ /вх. № 00003013541-15.12.2016/
2.23."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14096-20.12.2016/ /вх. № 00003013542-15.12.2016/
2.24."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14097-20.12.2016/ /вх. № 00003013543-15.12.2016/
2.25."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14112-21.12.2016/ /вх. № 000030-1354415.12.2016/
2.26."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14099-20.12.2016/ /вх. № 000030-1348315.12.2016/
2.27."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14150-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391419.12.2016/
2.28."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14100-20.12.2016/ /вх. № 000030-1354515.12.2016/
2.29."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14101-20.12.2016/ /вх. №
000030-13547-15.12.2016/
2.30."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14111-21.12.2016/ /вх. №
000030-13548-15.12.2016/
2.31."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14178-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386616.12.2016/
2.32."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14180-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386716.12.2016/
2.33."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14176-21.12.2016/ /вх. №
000030-14073-20.12.2016/
2.34."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14172-21.12.2016/ /вх. №
000030-14074-20.12.2016/
2.35."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14222-21.12.2016/ /вх. №
000030-14141-21.12.2016/
2.36."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-14173-21.12.2016/ /вх. № 00003014072-20.12.2016/
2.37."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14168-21.12.2016/
/вх. № 000030-13884-19.12.2016/
2.38."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14171-21.12.2016/ /вх. № 00003013912-19.12.2016/
2.39."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14185-21.12.2016/ /вх. № 00003013954-20.12.2016/
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2.40."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14187-21.12.2016/ /вх. № 000030-1397120.12.2016/
2.41."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14170-21.12.2016/ /вх. № 000030-1397220.12.2016/
2.42."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14201-21.12.2016/ /вх. № 00003013898-19.12.2016/
2.43."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14189-21.12.2016/ /вх. №
000030-13916-19.12.2016/
2.44."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-14199-21.12.2016/ /вх. № 00003014075-20.12.2016/
2.45."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14200-21.12.2016/ /вх. № 00003014076-20.12.2016/
2.46."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14157-21.12.2016/ /вх. № 000030-1355015.12.2016/
2.47."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14228-21.12.2016/ /вх. №
000030-13896-19.12.2016/
2.48."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14205-21.12.2016/ /вх. №
000030-13897-19.12.2016/
2.49."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14208-21.12.2016/ /вх. № 000030-1394920.12.2016/
2.50."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14207-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395120.12.2016/
2.51."НИКОМ-М" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-14212-21.12.2016/ /вх. № 00003013491-15.12.2016/
2.52."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-14220-21.12.2016/ /вх. №
000030-13859-16.12.2016/
2.53."МИЛТАС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14211-21.12.2016/ /вх. № 000030-1387819.12.2016/
2.54."МИЛТАС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14219-21.12.2016/ /вх. № 000030-1387919.12.2016/
2.55."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-14218-21.12.2016/ /вх. № 000030-1388019.12.2016/
2.56."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-14216-21.12.2016/ /вх. № 000030-1388119.12.2016/
2.57."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14217-21.12.2016/ /вх. №
000030-13882-19.12.2016/
2.58."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14215-21.12.2016/ /вх. №
000030-13883-19.12.2016/
2.59."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14226-21.12.2016/ /вх. № 00003013885-19.12.2016/
2.60."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14227-21.12.2016/ /вх. № 00003013886-19.12.2016/
2.61."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14229-21.12.2016/ /вх. № 00003013908-19.12.2016/
2.62."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14230-21.12.2016/ /вх. № 00003013909-19.12.2016/
2.63."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14231-21.12.2016/ /вх. №
000030-14064-20.12.2016/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14124-21.12.2016/ /вх. № 00003013842-16.12.2016/
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4. За лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14109-21.12.2016/ /вх. № 000030-1354615.12.2016/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14203-21.12.2016/ /вх. № 000030-1409020.12.2016/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14202-21.12.2016/ /вх. № 000030-1408920.12.2016/
Раздел седми. 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 с игрални автомати:
1.1."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14197-21.12.2016/ /вх. № 00003014067-20.12.2016/
1.2."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-14198-21.12.2016/ /вх. № 00003014068-20.12.2016/
Раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-14181 от 21.12.2016 г.
2. Докладна записка
3. Докладна записка
4. Докладна записка
Раздел девети. Разни.
По раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ПЛЕЖЪР КЪМПАНИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-14144-21.12.2016 г./,/вх. №
000030-13567-15.12.2016 г./
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13567, е подадено писмено заявление от „ПЛЕЖЪР
КАМПЪНИ” 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 представените от „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична, гр. София 1202, район “Сердика”, бул.
„Мария Луиза” No 131, хотел София Принцес, ЕИК: 121874254, представлявано двама
по двама от Зейнеп Бирбудак, Оган Юзел и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, двама по двама, 2
/два/ броя типове на игрално оборудване, както следва:
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1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Flowers of Babylon – Heart of Iris

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Helix
ИА-2638 от 14.12.2016 г.
Aristocrat Technologies Europe Ltd
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД /
№ 000030-11664/25.10.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
2.

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

HXS8003684
2015 г.
Видеослот:
1. Flowers of Babylon – Heart of Iris
Sacred Guardians – The First Unicorn
Helix
ИА-2639 от 14.12.2016 г.
Aristocrat Technologies Europe Ltd
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД /
№ 000030-11664/25.10.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз
HXS8003721
2015
Видеослот:
1.Sacred Guardians – The First Unicorn

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-14146-21.12.2016
г./,/вх. № 000030-13850-16.12.2016 г./
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13850, е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
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район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

1.
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

Sистема за формиране на премия „Джакпот“ Fu
Gui Rong Hua
EGT-JS31
ДП-137 от 15.12.2016 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
132049
2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-14147-21.12.2016
г./,/вх. № 000030-13851-16.12.2016 г./
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13851, 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: гр. София 1151, район 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:
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№ по
ред
1.

Наименование

Fu Gui Rong Hua

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2640 от 15.12.2016 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

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS14 - 113963
2016 г.
Видео слот:
1.ETERNAL LOTUS;
2.EMPRESS GOLD.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14169-21.12.2016/ /вх. № 00003012863-25.11.2016/
На 25.11.2016 г. с вх. № 000030-12863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СЛОТ ГЕЙМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 175211382, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, 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 трети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-14177-21.12.2016/ /вх. № 000030-1407820.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14078, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
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прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров“ № 27, 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 № 00003013876/19.12.2016 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров“ № 27, издадено 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, 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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003014209-21.12.2016/ /вх. № 000030-14077-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14077, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” гр. Панагюрище, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Лиляна
Димитрова” № 3, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-13877
от 19.12.2016 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, ул. „Лиляна Димитрова” № 3, издадено на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик,
ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев –
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.
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1.3."СТЕДОНИ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-14213-21.12.2016/ /вх. № 00003014080-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14080, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Девня, област Варна, ул. „Здравец” № 20, 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 № 0000301834/24.03.2014 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Девня, област Варна, ул. „Здравец” № 20, издадено на „СТЕДОНИ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Арх. Петко Момчилов“ №
23, ЕИК: 200234293, представлявано от Христо Маринов Митев – 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.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14214-21.12.2016/ /вх. № 00003014082-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14082, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Струма” № 4, 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 № 0000309694/14.09.2016 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Струма” № 4, издадено на „Е.Г. - СИМИТЛИ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131452435, представлявано от Людмил Иванов Мицин - управител,
преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14232-21.12.2016/
/вх. № 000030-14162-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14162, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І,
кв. 48, 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 № 0000307489/30.06.2016 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48, издадено 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/, 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.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14210-21.12.2016/ /вх. № 00003012621-22.11.2016/
На 22.11.2016 г. с вх. № 000030-12621, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, община
Поморие, ул. „Иван Вазов“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, област Бургас, община Поморие, ул. „Иван Вазов“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14223-21.12.2016/ /вх. №
000030-13074-02.12.2016/
На 02.12.2016 г. с вх. № 000030-13074, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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. София, бул. „Добринова скала” № 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. 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 „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 организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Добринова скала” № 33.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, 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;
3. Изисквания за 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.
По раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-14204-21.12.2016/ /вх. № 000030-1349415.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13494, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: Бургас, ж. к. „Лазур, бл. 102, партер № 2 и № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз, на „БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от
Петранка Цонкова Христова - управител за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: Бургас, ж. к. „Лазур, бл. 102, партер
№ 2 и № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ“ ЕООД, гр. Сливен, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ТИЙ ДЖИ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14224-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386816.12.2016/
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13868, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ООД,
гр. Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде издаден лиценз на „ТИЙ ДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191, представлявано от
Добромир Георгиев Иванов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“
№ 13-15.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр. Пловдив:
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 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.
По раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14119-21.12.2016/ /вх. № 000030-1343114.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13431, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 15
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14120-21.12.2016/ /вх. № 00003013433-14.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13433, 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/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 1 /един/ и подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44,
казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14149-21.12.2016/ /вх. № 000030-1348515.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13485, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление на 10 /десет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино за
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление на 10 /десет/ и
подмяна на 2 /два/броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 16
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14186-21.12.2016/ /вх. № 00003013913-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13913, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино за игрално казино с адрес: гр.
Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14192-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391919.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13919, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл.
Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 17
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14195-21.12.2016/ /вх. № 00003013956-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13956, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ и намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 13 /тринадесет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн.
Клементина” № 4, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14196-21.12.2016/ /вх. № 000030-1395820.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13958, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление на 32 /тридесет и два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино
за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за намаление на 32 /тридесет и
два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 18
1.8."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14190-21.12.2016/ /вх. №
000030-13917-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13917, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-14123-21.12.2016/ /вх. № 000030-1356815.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хл „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 19
Против - няма.
1.10."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14148-21.12.2016/ /вх. № 00003013950-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13950, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
за намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
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."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14225-21.12.2016/ /вх. № 00003014155-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14155, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
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. 20
1.12."ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" АД, гр. София /изх. № 000030-14221-21.12.2016/
/вх. № 000030-14153-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14153, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД,
гр. София, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, утвърждаване на
Изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол и
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 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
„ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Дамян Дамянов” № 14, ЕИК: 204146168, представлявано от Огнян Атанасов
Колев – изпълнителен директор, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, Изисквания за
игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол и Правила за организацията
на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14113-21.12.2016/ /вх. № 00003013216-08.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13216, 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, София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“,
ул. „Цар Освободител“ № 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 „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

Стр. 21
Борисова – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 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.
2.2."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14114-21.12.2016/ /вх. № 00003013221-08.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 18 /осемнадесет/ 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 Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
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.
2.3."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14143-21.12.2016/ /вх. № 00003013224-08.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13224, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано от
Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
Държавната 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."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-14091-20.12.2016/ /вх. № 000030-1322008.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София,
за намаление на 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 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 намаление на 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-14174-21.12.2016/ /вх. № 000030-1322608.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13226, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 увеличение с 2 /два/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
Държавната 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-14145-21.12.2016/ /вх. №
000030-13350-13.12.2016/
На 13.12.2016 г. с вх. № 000030-13350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул.
„Царица Йоанна“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14116-21.12.2016/ /вх. № 00003013427-14.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13427, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 131004720, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14115-21.12.2016/ /вх. № 00003013426-14.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната 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."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14117-21.12.2016/ /вх. № 00003013428-14.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
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„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14188-21.12.2016/ /вх. № 00003013915-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13915, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14194-21.12.2016/ /вх. № 00003013957-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/, намаление с 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
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управител, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-14098-20.12.2016/ /вх. № 000030-1343714.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13437, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 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 „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК:
121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко
Цветанов Тодоров, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Дякон Игнатий” № 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.
2.13."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14118-21.12.2016/ /вх. № 000030-1342914.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
намаление с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 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
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
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Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за намаление с 1 /един/ и подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14191-21.12.2016/ /вх. № 000030-1391819.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13918, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игралeн автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 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
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игралeн
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14121-21.12.2016/ /вх. №
000030-13434-14.12.2016/
На 14.12.2016 г. с вх. № 000030-13434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
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управител, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14151-21.12.2016/ /вх. № 00003013484-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление на 33 /тридесет и три/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за намаление на 33 /тридесет и три/ и подмяна на 11
/единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло”
№ 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14152-21.12.2016/ /вх. № 00003013488-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
намаление на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални
места и 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.
Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за намаление на 26 /двадесет и шест/ броя игрални
автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места и подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” 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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14193-21.12.2016/ /вх. № 00003013955-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13955, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Младост“, бул. „Александър Малинов” № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за намаление с 11 /единадесет/ броя игрални автомата
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. „Александър
Малинов” № 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” 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.
2.19."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-14093-20.12.2016/ /вх. №
000030-13486-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
Троян, за подмяна на 3 /три/ 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 с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Христо
Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от Дочко Петков Дочев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-14122-21.12.2016/ /вх. № 00003013487-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13487, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София,
за намаление с 9 /девет/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Черковна” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 9 /девет/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-14094-20.12.2016/ /вх. № 00003013489-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13489, 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.
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Павликени, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
Държавната 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."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14095-20.12.2016/ /вх. №
000030-13541-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за намаление с 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. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан
Петко Войвода” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14096-20.12.2016/ /вх. №
000030-13542-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13542, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
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Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул.
”България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. ”България” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14097-20.12.2016/ /вх. №
000030-13543-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 5 /пет/ 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, област Хасково, ул. „Волгоград”
№ 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 33
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-14112-21.12.2016/ /вх. № 00003013544-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13544, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
обл. Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул.
„България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за
намаление с 2 /два/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул.
„България” № 86.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."Ц.Б.С.-2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14099-20.12.2016/ /вх. № 00003013483-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 2
/два/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."Ц.Б.С.-2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14150-21.12.2016/ /вх. № 00003013914-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13914, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14100-20.12.2016/ /вх. № 00003013545-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13545, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Христо
Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298, представлявано от Рашо Колев Рашков – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 35
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14101-20.12.2016/ /вх.
№ 000030-13547-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13547, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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.
2.30."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-14111-21.12.2016/ /вх. №
000030-13548-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13548 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр.
Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомати 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.
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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
“Сливница”, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК 812069204, представляван от Тома Стоянов Гънев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя
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игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14178-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386616.12.2016/
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, област
Търговище, ул. „Асен Златаров” № 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 „ТОРЪС”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано заедно от Димитър Тодоров Димитров и Димо Матев Димов
– управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово,
област Търговище, ул. „Асен Златаров” № 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.
2.32."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-14180-21.12.2016/ /вх. № 000030-1386716.12.2016/
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13867, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище,
пл. „Трети март“ № 13А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
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Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Попово, обл. Търговище, пл. „Трети март“ № 13А.
Държавната 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."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14176-21.12.2016/ /вх.
№ 000030-14073-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14073, 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 4 /четири/ 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 Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ 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.
2.34."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14172-21.12.2016/ /вх.
№ 000030-14074-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14074, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 4 /четири/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ и намаление на 2
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/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
ул. „Солун” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-14222-21.12.2016/ /вх.
№ 000030-14141-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14141, 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 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.
2.36."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-14173-21.12.2016/ /вх. № 00003014072-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14072, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр.
Петрич, за намаление на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри октомври“ № 4,
ЕИК: 201890044, представлявано от Стоян Чавдаров Янакиев – управител, и Румен Борисов
Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за намаление с 4 /четири/ броя игрални
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автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21,
хотел „България”.
Държавната 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."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1416821.12.2016/ /вх. № 000030-13884-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13884, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”
ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, к-с „Веспрем”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, к-с „Веспрем”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14171-21.12.2016/ /вх. № 00003013912-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13912, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
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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.
2.39."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-14185-21.12.2016/ /вх. № 00003013954-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13954, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София
за намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -управител, за намаление
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14187-21.12.2016/ /вх. № 000030-1397120.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13971, 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 2 /два/ 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“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 2 /два/ 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“.
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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.
2.41."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14170-21.12.2016/ /вх. № 000030-1397220.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13972, 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
намаление на 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. 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
намаление на 3 /три/ броя игрални места 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.
2.42."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14201-21.12.2016/ /вх. №
000030-13898-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13898, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 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 „КАЗИНО
САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
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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.
2.43."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-14189-21.12.2016/ /вх. №
000030-13916-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов – управител и Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната 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."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-14199-21.12.2016/ /вх. №
000030-14075-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14075, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 2 /два/, намаление с 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. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98, хотелски комплекс „Верея”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АРЕС
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №
105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано от Петър Димитров Арбалов - управител,
Светослав Димитров Арбалов – управител, и Десислава Диянова Косева - управител, заедно и
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поотделно, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98, хотелски комплекс „Верея”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара 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.
2.45."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14200-21.12.2016/ /вх. № 00003014076-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14076, 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.
София, за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Кирково,
област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ДЖИ 3
СИСТЕМ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Димитър Хаджикоцев“ № 98, ет. Партер, Ателие 1, ЕИК: 203789414, представлявано от
Георги Георгиев Георгиев-управител, за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: с. Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
Държавната 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."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-14157-21.12.2016/ /вх. № 000030-1355015.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13550, 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
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен
пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв.
513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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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 увеличение с 4 /четири/ броя на игралните 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.
2.47."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14228-21.12.2016/ /вх. №
000030-13896-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13896, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е. Г. ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” 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.
2.48."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-14205-21.12.2016/ /вх. №
000030-13897-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13897, 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 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.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 3 /три/ броя
игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” 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.
2.49."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14208-21.12.2016/ /вх. № 00003013949-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13949, 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.50."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-14207-21.12.2016/ /вх. № 00003013951-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-13951, 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,
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за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.51."НИКОМ-М" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-14212-21.12.2016/ /вх. №
000030-13491-15.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13491, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НИКОМ-М” ООД, гр. Велико
Търново, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, намаление с 5 /пет/ броя игрални
автомати с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл.
„Момина чешма” № 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
„НИКОМ-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.
„Магистрална” № 30, ЕИК: 104089296, представлявано заедно от Тихомир Игнатов Ангелов и
Любомир Димитров Иванов – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати,
намаление с 5 /пет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НИКОМ-М” ООД, гр. Велико Търново,
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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2.52."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-14220-21.12.2016/
/вх. № 000030-13859-16.12.2016/
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13859, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 15 Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и
Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 15 Г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."МИЛТАС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14211-21.12.2016/ /вх. № 000030-1387819.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13878, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛТАС” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
кв. „Въстанически – Север”, ул. „Даме Груев” № 36, УПИ ІІ-478 в кв. 10-нов.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
„МИЛТАС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, ул.
„Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка Кирилова Таскова
– управител и Йорданка Янчева Бончева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Южен”, кв.
„Въстанически – Север”, ул. „Даме Груев” № 36, УПИ ІІ-478 в кв. 10-нов.
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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2.54."МИЛТАС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-14219-21.12.2016/ /вх. № 00003013879-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13879, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МИЛТАС” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Тополово,
Община Асеновград, Област Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 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
„МИЛТАС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка Кирилова Таскова
и Йорданка Янчева Бончева – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив,
ул. „Отец Паисий” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛТАС” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-14218-21.12.2016/ /вх. № 000030-1388019.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13880, 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 в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, Област
Хасково, ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „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 в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, Област Хасково, ул.
„Д. Благоев” № 9, „Бевърли”.
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.
2.56."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-14216-21.12.2016/ /вх. № 000030-1388119.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13881, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, ул. „Цар Борис І” № 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 „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 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, ул.
„Цар Борис І” № 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.
2.57."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14217-21.12.2016/
/вх. № 000030-13882-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13882, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Александър
Стамболийски” № 71.
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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2.58."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14215-21.12.2016/ /вх. №
000030-13883-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13883, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр.
Димитровград, 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. Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Димитър
Благоев” № 9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Христо Ботев” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14226-21.12.2016/ /вх. №
000030-13885-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 28-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 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
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”
№ 28-А.
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.
2.60."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-14227-21.12.2016/ /вх. №
000030-13886-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, 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. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 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 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 „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано заедно и поотделно от Веселин
Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград,
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."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14229-21.12.2016/ /вх. № 00003013908-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13908, 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,
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. 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 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 „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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Ханска” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП - Х” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-14230-21.12.2016/ /вх. № 00003013909-19.12.2016/
На 19.12.2016 г. с вх. № 000030-13909, 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, 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.
Хасково, ж.к.. „Орфей“ до блок 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 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. Хасково, ж.к.. „Орфей“ до блок 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ 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.
2.63."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-14231-21.12.2016/ /вх. №
000030-14064-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14064, 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 намаление с 1 /един/ брой и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
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лице – търговец/, за намаление с 1 /един/ брой и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков.
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."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-14124-21.12.2016/ /вх. №
000030-13842-16.12.2016/
На 16.12.2016 г. с вх. № 000030-13842, 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 лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14109-21.12.2016/ /вх. № 000030-1354615.12.2016/
На 15.12.2016 г. с вх. № 000030-13546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в увеличение с 15 /петнадесет/ и
намаление с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, бул. „Президент Линкълн“ № 116;
2. гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.с. Громошин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана,парцел V, в кв. 35;
2.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 67;
3.с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38 Б;
4.гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, кв. „Съединение“ № 9, вх. В;
6.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40;
7.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подполковник Рашев“ № 62;
8.гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
9.гр. София, кв. „Горубляне“, НПЗ „ИЗТОК“, УПИ V-5053, кв. 3;
10.гр. Угърчин, обл. Ловеч, ул.“Васил Левски“ № 136;
11.гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 172;
12. гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Славянка“ № 1 Е;
13.гр. София, ул. „Борис Новоселски“ № 14-16;
14.гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 42;
15.гр. Варна, ж. к. „Младост“, пл. „Проф. Цани Калянджиев“ № 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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14203-21.12.2016/ /вх. № 000030-1409020.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14090, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в увеличение с 15 /петнадесет/ и намаление с 2 /два/броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 55
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, бул. „Президент Линкълн“ № 116;
2. гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.с. Громошин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана,парцел V, в кв. 35;
2.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 67;
3.с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38 Б;
4.гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, кв. „Съединение“ № 9, вх. В;
6.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40;
7.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подполковник Рашев“ № 62;
8.гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
9.гр. София, кв. „Горубляне“, НПЗ „ИЗТОК“, УПИ V-5053, кв. 3;
10.гр. Угърчин, обл. Ловеч, ул.“Васил Левски“ № 136;
11.гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 172;
12. гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Славянка“ № 1 Е;
13.гр. София, ул. „Борис Новоселски“ № 14-16;
14.гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 42;
15.гр. Варна, ж. к. „Младост“, пл. „Проф. Цани Калянджиев“ № 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.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14202-21.12.2016/ /вх. № 000030-1408920.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14089, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в увеличение с 15 /петнадесет/ и намаление с 2 /два/ броя
на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 56
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, бул. „Президент Линкълн“ № 116;
2. гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.с. Громошин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана,парцел V, в кв. 35;
2.гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 67;
3.с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Пиргос“ № 38 Б;
4.гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5.гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, кв. „Съединение“ № 9, вх. В;
6.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40;
7.с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Подполковник Рашев“ № 62;
8.гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30Г;
9.гр. София, кв. „Горубляне“, НПЗ „ИЗТОК“, УПИ V-5053, кв. 3;
10.гр. Угърчин, обл. Ловеч, ул.“Васил Левски“ № 136;
11.гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 172;
12. гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Славянка“ № 1 Е;
13.гр. София, ул. „Борис Новоселски“ № 14-16;
14.гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 42;
15.гр. Варна, ж. к. „Младост“, пл. „Проф. Цани Калянджиев“ № 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.
По раздел седми. 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 с игрални автомати:
1.1."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-14197-21.12.2016/ /вх. № 00003014067-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14067, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 57
Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян
Красимиров Каменов – управител, и Емилианна Николаева Любенова - управител, заедно и
поотделно, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати 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.
1.2."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-14198-21.12.2016/ /вх. №
000030-14068-20.12.2016/
На 20.12.2016 г. с вх. № 000030-14068, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр.
Враца, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 3, ЕИК: 106629150,
представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-14181 от 21.12.2016 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-14181 от 21.12.2016 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията с установени обстоятелства по подадено на 05.12.2016 г. с
вх. № 000030-13127 искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул.
„Георги Димитров” № 15 Г.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 22.12.2016 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата по искането са изяснени и ще
се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 58
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане следните искания:
1."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-14239-22.12.2016/ /вх. № 000030-1321708.12.2016/
2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1424022.12.2016/ /вх. № 000030-14206-21.12.2016/
3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14334-22.12.2016/ /вх. №
000030-12544-18.11.2016/
4."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14337-22.12.2016/ /вх. №
000030-13182-07.12.2016/
5."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14338-22.12.2016/ /вх. №
000030-13184-07.12.2016/
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-14239-22.12.2016/ /вх. № 000030-1321708.12.2016/
На 08.12.2016 г. с вх. № 000030-13217, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
намаление на 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост-2, ул.
„Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за намаление на 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ
XL в кв. 105.
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."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1424022.12.2016/ /вх. № 000030-14206-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14206, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на
удостоверителни знаци /турнирни чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси,
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино, утвърждаване на Изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и утвърждаване на Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни
образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10,
офис 26, ЕИК: 203239833, представлявано Ирина Благомирова Божилова, 7 /седем/ броя
образци на удостоверителни знаци /турнирни чипове/ за участие в хазартни игри на игрални
маси и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, утвърждаване на Изисквания за игрални казина по отношение на вида на
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк.
Владимир Стойчев“ № 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.
3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14334-22.12.2016/ /вх. №
000030-12544-18.11.2016/
На 18.11.2016 г. с вх. № 000030-12544, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил
Левски” № 78.
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

Стр. 60
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски” № 78.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София:
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.
4."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14337-22.12.2016/ /вх. № 00003013182-07.12.2016/
На 07.12.2016 г. с вх. № 000030-13182, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул.
„Добруджа” № 32.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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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.
5."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-14338-22.12.2016/ /вх. № 00003013184-07.12.2016/
На 07.12.2016 г. с вх. № 000030-13184, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, ул. „Генерал Скобелев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Генерал Скобелев” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

