РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1755
Гр. София, 17.02.2017 г.
Днес, 17 февруари 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 102-26.01.2017г.
и № 207-16.02.2017 г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване:
1.1."КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ" АД, гр. София /изх. № 000030-1298-03.02.2017/ /вх. №
000030-1225-31.01.2017/
1.2."АЙ ДИ ЕС 14" ООД, гр. София /изх. № 000030-1366-08.02.2017/ /вх. № 000030-125401.02.2017/
1.3."АЙ ДИ ЕС 5" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1402-09.02.2017/ /вх. № 000030-132306.02.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1395-09.02.2017/ /вх. № 000030-133506.02.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1446-14.02.2017/ /вх. №
000030-1346-07.02.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1364-08.02.2017/ /вх. № 000030-920-25.01.2017/
1.2."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1442-13.02.2017/ /вх. №
000030-14154-21.12.2016/
1.3."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1491-15.02.2017/ /вх. № 000030-114927.01.2017/
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1.4."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1552-16.02.2017/ /вх. № 000030-138509.02.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1294-03.02.2017/ /вх. № 000030-1053-26.01.2017/
1.2."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1529-15.02.2017/ /вх. №
000030-14482-29.12.2016/
1.3."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1563-16.02.2017/ /вх. № 00003013274-09.12.2016/
Раздел седми. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1550-16.02.2017/ /вх. № 00003014494-29.12.2016/
Раздел осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."И-КАРД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1297-03.02.2017/ /вх. № 000030-1449229.12.2016/
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-1359-08.02.2017/ /вх. № 000030-115730.01.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1355-08.02.2017/ /вх. № 000030-124301.02.2017/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1356-08.02.2017/ /вх. № 000030-124401.02.2017/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1357-08.02.2017/ /вх. № 000030-124701.02.2017/
1.5."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1377-08.02.2017/ /вх. №
000030-1288-03.02.2017/
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1378-08.02.2017/ /вх. № 000030-131103.02.2017/
1.7."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1404-09.02.2017/ /вх. № 000030-130903.02.2017/
1.8."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1591-16.02.2017/ /вх. № 000030-147314.02.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1303-03.02.2017/ /вх. № 000030-92125.01.2017/
2.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1391-09.02.2017/ /вх. № 0000301263-02.02.2017/
2.3."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-1304-03.02.2017/ /вх. № 000030922-25.01.2017/
2.4."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-03.02.2017/ /вх. № 000030980-26.01.2017/
2.5."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1308-03.02.2017/ /вх. № 000030982-26.01.2017/
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2.6."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1398-09.02.2017/ /вх. № 0000301321-06.02.2017/
2.7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1305-03.02.2017/ /вх. №
000030-983-26.01.2017/
2.8."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1307-03.02.2017/ /вх. №
000030-1202-31.01.2017/
2.9."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1299-03.02.2017/ /вх. № 000030-122631.01.2017/
2.10."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1295-03.02.2017/ /вх. № 000030-124101.02.2017/
2.11."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1296-03.02.2017/ /вх. № 000030-124201.02.2017/
2.12."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1300-03.02.2017/ /вх. № 000030-125601.02.2017/
2.13."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1367-08.02.2017/ /вх. № 000030-126102.02.2017/
2.14."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1360-08.02.2017/ /вх. № 000030-126402.02.2017/
2.15."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1363-08.02.2017/ /вх. № 000030-126502.02.2017/
2.16."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1368-08.02.2017/ /вх. № 0000301301-03.02.2017/
2.17."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1384-09.02.2017/ /вх. № 000030-126202.02.2017/
2.18."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-1382-09.02.2017/ /вх. № 000030-127802.02.2017/
2.19."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище //изх. № 000030-1383-09.02.2017/ /вх. № 000030-127902.02.2017/
2.20."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1379-09.02.2017/ /вх. № 000030-128603.02.2017/
2.21."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1582-16.02.2017/ /вх. № 000030-151615.02.2017/
2.22."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1390-09.02.2017/ /вх. № 000030-125101.02.2017/
2.23."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1396-09.02.2017/ /вх. № 0000301245-01.02.2017/
2.24."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1401-09.02.2017/ /вх. № 0000301268-02.02.2017/
2.25."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1400-09.02.2017/ /вх. № 0000301269-02.02.2017/
2.26."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1403-09.02.2017/ /вх. № 0000301267-02.02.2017/
2.27."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1389-09.02.2017/ /вх. № 000030-127002.02.2017/
2.28."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1399-09.02.2017/ /вх. № 000030-127302.02.2017/
2.29."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1564-16.02.2017/ /вх. № 000030-142410.02.2017/
2.30."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1528-15.02.2017/ /вх. № 000030-142510.02.2017/
2.31."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301392-09.02.2017/ /вх. № 000030-1277-02.02.2017/
2.32."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301553-16.02.2017/ /вх. № 000030-1417-10.02.2017/
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2.33."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301531-16.02.2017/ /вх. № 000030-1419-10.02.2017/
2.34."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301587-16.02.2017/ /вх. № 000030-1421-10.02.2017/
2.35."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301532-16.02.2017/ /вх. № 000030-1422-10.02.2017/
2.36."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1393-09.02.2017/ /вх. № 0000301280-02.02.2017/
2.37."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1394-09.02.2017/ /вх. № 0000301281-02.02.2017/
2.38."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1409-10.02.2017/ /вх. №
000030-1343-07.02.2017/
2.39."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1410-10.02.2017/ /вх. №
000030-1344-07.02.2017/
2.40."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1397-09.02.2017/ /вх. № 0000301312-03.02.2017/
2.41."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1445-14.02.2017/ /вх. № 000030-127602.02.2017/
2.42."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1443-13.02.2017/ /вх. №
000030-1353-08.02.2017/
2.43."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1589-16.02.2017/ /вх. №
000030-1536-16.02.2017/
2.44."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1450-14.02.2017/ /вх. № 0000301365-08.02.2017/
2.45."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1448-14.02.2017/ /вх. № 000030-137008.02.2017/
2.46."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1447-14.02.2017/ /вх. № 000030-137208.02.2017/
2.47."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1449-14.02.2017/ /вх. № 0000301371-08.02.2017/
2.48."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1444-13.02.2017/ /вх. № 000030-138809.02.2017/
2.49."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1547-16.02.2017/ /вх. № 000030-143210.02.2017/
2.50."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-1488-15.02.2017/
/вх. № 000030-1345-07.02.2017/
2.51."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1498-15.02.2017/ /вх. № 000030-136908.02.2017/
2.52."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1496-15.02.2017/ /вх. № 000030-137408.02.2017/
2.53."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1497-15.02.2017/ /вх. № 000030-137308.02.2017/
2.54."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1489-15.02.2017/ /вх. № 000030-137508.02.2017/
2.55."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1490-15.02.2017/ /вх. № 000030-137608.02.2017/
2.56."ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1495-15.02.2017/ /вх. №
000030-1387-09.02.2017/
2.57."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1500-15.02.2017/ /вх. № 000030-1405-09.02.2017/
2.58."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1530-15.02.2017/ /вх. № 000030-1452-14.02.2017/
2.59."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1559-16.02.2017/ /вх. № 000030-1453-14.02.2017/
2.60."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1593-16.02.2017/ /вх. № 000030-1482-14.02.2017/
2.61."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1594-16.02.2017/ /вх. № 000030-1483-14.02.2017/
2.62."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1590-16.02.2017/ /вх. № 000030-1499-15.02.2017/
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2.63."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1502-15.02.2017/ /вх. №
000030-1414-10.02.2017/
2.64."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1526-15.02.2017/ /вх. № 000030-140709.02.2017/
2.65."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-1527-15.02.2017/ /вх. № 000030-141210.02.2017/
2.66."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1545-16.02.2017/ /вх. № 000030-141810.02.2017/
2.67."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1546-16.02.2017/ /вх. № 000030-142010.02.2017/
2.68."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1548-16.02.2017/ /вх. № 000030-142310.02.2017/
2.69."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-1543-16.02.2017/ /вх. № 000030-143110.02.2017/
2.70."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1549-16.02.2017/ /вх. № 0000301458-14.02.2017/
2.71."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1544-16.02.2017/ /вх. № 000030-1471-14.02.2017/
2.72."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1555-16.02.2017/ /вх. № 0000301460-14.02.2017/
2.73."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1554-16.02.2017/ /вх. № 0000301459-14.02.2017/
2.74."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1556-16.02.2017/ /вх. № 000030-147514.02.2017/
2.75."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1557-16.02.2017/ /вх. № 0000301476-14.02.2017/
2.76."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1558-16.02.2017/ /вх. №
000030-1454-14.02.2017/
2.77."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1560-16.02.2017/ /вх. № 000030-147214.02.2017/
2.78."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1592-16.02.2017/ /вх. № 000030-147414.02.2017/
2.79."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1579-16.02.2017/ /вх. № 000030-148415.02.2017/
2.80."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-1562-16.02.2017/ /вх. № 000030-142610.02.2017/
2.81."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1565-16.02.2017/ /вх. № 0000301437-13.02.2017/
2.82."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1580-16.02.2017/
/вх. № 000030-1522-15.02.2017/
2.83."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-1581-16.02.2017/ /вх. № 0000301535-16.02.2017/
2.84."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1584-16.02.2017/ /вх. № 0000301517-15.02.2017/
2.85."НАЙС КЛУБ" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-1585-16.02.2017/ /вх. № 000030-151915.02.2017/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"
06.02.2017/ /вх. № 000030-1248-01.02.2017/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"
06.02.2017/ /вх. № 000030-1252-01.02.2017/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"
09.02.2017/ /вх. № 000030-1339-07.02.2017/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"
16.02.2017/ /вх. № 000030-1510-15.02.2017/

ДП, гр. София /изх. № 000030-1314ДП, гр. София /изх. № 000030-1316ДП, гр. София /изх. № 000030-1381ДП, гр. София /изх. № 000030-1574-
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3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157616.02.2017/ /вх. № 000030-1512-15.02.2017/
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157816.02.2017/ /вх. № 000030-1514-15.02.2017/
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1317-06.02.2017/ /вх. № 000030-123001.02.2017/
3.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1485-15.02.2017/ /вх. № 000030-143313.02.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131306.02.2017/ /вх. № 000030-1246-01.02.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131506.02.2017/ /вх. № 000030-1250-01.02.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138009.02.2017/ /вх. № 000030-1338-07.02.2017/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157316.02.2017/ /вх. № 000030-1509-15.02.2017/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157516.02.2017/ /вх. № 000030-1511-15.02.2017/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157716.02.2017/ /вх. № 000030-1513-15.02.2017/
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1319-06.02.2017/ /вх. № 000030-123201.02.2017/
4.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1487-15.02.2017/ /вх. № 000030-143513.02.2017/
4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1361-08.02.2017/ /вх. № 000030-130203.02.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1318-06.02.2017/ /вх. № 000030-123101.02.2017/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1486-15.02.2017/ /вх. № 000030-143413.02.2017/
Раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1358-08.02.2017/ /вх. № 000030-124901.02.2017/
1.2."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1588-16.02.2017/ /вх. № 0000301455-14.02.2017/
1.3."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1586-16.02.2017/ /вх. №
000030-1524-15.02.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1501-15.02.2017/ /вх. №
000030-1413-10.02.2017/
3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1492-15.02.2017/ /вх. №
000030-1340-07.02.2017/
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4. За лото игри (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1494-15.02.2017/ /вх. №
000030-1342-07.02.2017/
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-1493-15.02.2017/ /вх. № 000030-134107.02.2017/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-158316.02.2017/ /вх. № 000030-1508-15.02.2017/
Раздел единадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1362-08.02.2017/ /вх. № 000030-128703.02.2017/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1523/15.02.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-1551/16.02.2017 г.
3. Докладна записка
Раздел тринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 10226.01.2017г. и № 207-16.02.2017г./
1. Предложение изх. № 102-26.01.2017 г.
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://www.duckpoker.com/
https://www.29bets10.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
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доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни
зони. В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да
отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява
недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани
в сметките на играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери
или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя
полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.duckpoker.com/
2. https://www.29bets10.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Предложение изх. № 207-16.02.2017 г.
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://1xklo.xyz/
https://www.betmarathon.com
https://ww10.365planetwinall.net/
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Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://1xklo.xyz/
2. https://www.betmarathon.com
3. https://ww10.365planetwinall.net/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 3 /три/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
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законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.„НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-1411-10.02.2017
г./,/вх. № 000030-1284-02.02.2017 г./
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1284, е подадено писмено заявление от „Ново
Инвестмънт България” ЕООД 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 „Ново Инвестмънт България” ЕООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от
управителите Сашо Белевски и Милош Пеич и от прокуристите Томаш Мачий
Петриковски, Живко Ковачевич и Илиас Басиурис, като всеки прокурист представлява
дружеството заедно с един управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както
следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 6T

Тип
Протокол от изпитване №

FV 310 CF2
ИА-2650 от 31.01.2017 г.
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH /
Austrian Gaming Industries GmbH
№ 000030-12325/10.11.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвестмънт България” ЕООД /
№ 000030-12327/10.11.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

FV 310 CF2 - 705875
2016 г.
Видеослот:
1. AFRICAN SIMBA;
2. AGE OF PHARAOH’S;
3. BEE WILD;
4. BIG CHIEF;
5. BONUS MAXIMUS;
6. BOOK OF MAYA;
7. BOOK OF RA deluxe;
8. BOOK OF RA deluxe 6;
9. BOOK OF RA deluxe Two Symbols;
10. BUFFALO THUNDER;
11. CHAMILLIONS;
12. CHICAGO;
13. DERBY ROYAL;
14. EL TORO;
15. Fixed BOOK OF RA deluxe;
16. FLAME DANCER;
17. FRUIT KING;
18. GATE OF RA;
19. GOLDEN ARK;
20. HAPPY SERENGETI;
21. JEWELS DIVINE;
22. LIONS;
23. LORD OF THE OCEAN;
24. LUCKY BUCKS;
25. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
26. NORTHERN LIGHT;
27. PHARAOH’S RING;
28. PHARAOH’S TOMB;
29. PINOCCHIO;
30. PLENTY OF FRUIT 20;
31. PLENTY OF FRUIT 20 HOT;
32. PLENTY OF FRUIT 40;
33. PLENTY ON TWENTY HOT;
34. POWER STARS;
35. PURE JEWELS;
36. RAPA NUI;
37. REEL RIDERS;
38. RICH WITCH;
39. ROARING FORTIES;
40. SALON ROUGE;
41. SIZLING 6;
42. SIZLING GOLD;
43. SIZZLING HOT deluxe;
44. SPINNING REELS;
45. THE BIG CATCH;
46. TIKI ISLAND;
47. TREASURE GATE;
48. TREASURE SEASONS;
49. ULTRA STAR;
50. WAIKIKI BEACH;
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51. WINGS OF FIRE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1533-16.02.2017 г./,/вх. № 000030-146914.02.2017 г./
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1469, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Merkur HD

Тип
Версия
Протокол от изпитване №
Производител

GLS 100, VST 100, CU 100
LX.R.5.5.3
170113811d от 27.01.2017 г. и 160613192d от 14.11.2016 г.
adp Gauselmann GmbH
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

3220100022
2015 г.
Видео слот 41 игри:
1.Brilliant Sparkle;
2.Jester’s Follies;
3.Under the Rainbow;
4.Septagem;
5.Random Joker;
6.Sevens Krazel;
7.Brazing Star;
8.Pyramid of Power;
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9.Merkur Magnus;
10.King’s Tower;
11.Phoenix and Dragon;
12.Golden Temptation;
13.Coin of Gods;
14.Velvet Lounge;
15.Daring Darlings;
16.Odin;
17.Deep Sea Treasure;
18.Diamond & Fruits;
19.Double Triple Chance;
20.Treasure Bay Deluxe;
21.Amazing Mr Sevens 27;
22.Cash Impact;
23.Electric Burst;
24.Highway 81;
25.Roulette;
26.Pharao’s Riches;
27.Age of Machine;
28.Brynhild;
29.Golden Rocket;
30.Hocus Pocus Deluxe;
31.Illuminati;
32.Indian Soul;
33.Magic Mirror Deluxe II;
34.Multi Wild;
35.Treasure Up;
36.Jungle Aria;
37.Mighty & Frooty;
38.Queen’s Citadel;
39.SCI-DONIA;
40.Spirits of the East;
41.Lost Temple
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1571-16.02.2017
г./,/вх. № 000030-1504-15.02.2017 г./
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1504, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Cистема за формиране на премия „Джакпот“ CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №

SAS-JPD, ver. 2.01
ДП-140 от 10.02.2017 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.

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

1103
2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1572-16.02.2017
г./,/вх. № 000030-1505-15.02.2017 г./
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1505, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” 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 „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Multigame 10
ИА-2653 от 06.02.2017 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

1106
2017
Видеослот игри:
1. Bells on Fire Hot;
2. Big Panda;
3. Diamond Monkey;
4. Dragon`s Pearl;
5. Flying Dutchman;
6. Fruit Box;
7. Lady Joker;
8. Vampire;
9. Wild Shark;
10. Arising Phoenix;
11. Bells on Fire;
12. Wild Respin;
13. Casinova;
14. Diamond Cats;
15. Dragon`s Kingdom;
16. La Gran Aventura;
17. Magic Forest;
18. Red Chilli;
19. Royal Unicorn;
20. Book of Fortune;
21. Crazy Bee;
22. Hot Diamonds;
23. Lucky Little Devil;
24. Wild Dragon;
25. Fortuna’s Fruits;
26. Square Fruits;
27. Fire & Ice;
28. Hot Scatter;
29. Star Rising;
30. Wild Seven;
31. Hot Seven;
32. Bells on Fire Rombo;
33. Allways Fruits;
34. Prince & Rapunzel;
35. Buffalo Spirit;
36. Eye of RA;
37. Grand Tiger;
38. Golden Book;
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39. Party Time;
40. Hot 81;
41. Billy’s Gang;
Покер игри:
42. Joker Poker;
43. Jacks or Better;
44. Deuces Wild.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване:
1.1."КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ" АД, гр. София /изх. № 000030-1298-03.02.2017/ /вх. №
000030-1225-31.01.2017/
На 31.01.2017 г. с вх. № 000030-1225, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за промени 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 „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена
Стоянова Шатерова, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АЙ ДИ ЕС 14" ООД, гр. София /изх. № 000030-1366-08.02.2017/ /вх. № 000030-125401.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1254, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АЙ ДИ ЕС 14” 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:
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Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АЙ ДИ ЕС 14“
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203221123, представлявано
от Борислав Душков Михайлов – 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.
1.3."АЙ ДИ ЕС 5" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1402-09.02.2017/ /вх. № 000030-132306.02.2017/
На 06.02.2017 г. с вх. № 000030-1323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АЙ ДИ ЕС 5” ООД, гр. Варна, 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 „АЙ ДИ ЕС 5” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2, ет. 1,
ЕИК: 131487564, представлявано от Борислав Душков Михайлов – 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 четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1395-09.02.2017/ /вх. № 0000301335-06.02.2017/
На 06.02.2017 г. с вх. № 000030-1335, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр.
Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“, № 7, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Василена Николова Янчева - управители, за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1446-14.02.2017/ /вх.
№ 000030-1346-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1346, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ”
ООД, гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
Южен, бул. „Никола Вапцаров“ № 115, ЕИК: 203163289, представлявано заедно и поотделно
от Динко Георгиев Миленчев и Цветелина Иванова Четрафилова - управители, за промяна в
управителите и седалището и адреса на управление на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС КЛУБ” ООД, гр. Пловдив, 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 пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1364-08.02.2017/ /вх. № 000030-92025.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-920, съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков”, бл. 50,
вх. 1, ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо Ангелов Мелев – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’, с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с
30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1442-13.02.2017/ /вх. №
000030-14154-21.12.2016/
На 21.12.2016 г. с вх. № 000030-14154, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”,
гр. Ловеч, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ловеч, ул. „Търговска” № 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч,
бул. „България” № 31а, вписан търговския регистър с ЕИК: 820184687, представляван от
Павлин Васков Пенчев /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 72, с 16 /шестнадесет/
броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1491-15.02.2017/ /вх. № 0000301149-27.01.2017/
На 27.01.2017 г. с вх. № 000030-1149, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри
октомври“ № 4, ЕИК: 201890044, представлявано от Полина Милчева Янакиева– управител и
Румен Борисов Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 21, хотел „България”, с 40 /четиридесет/ броя игрални автомата с 45
/четиридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1552-16.02.2017/ /вх. № 000030-138509.02.2017/
На 09.02.2017 г. с вх. № 000030-1385, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010“ ЕООД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Радомир, обл. Перник,
ул. „Кирил и Методий” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „ДЕЯН
2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул.
„Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел Стефанов
Зарков – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Радомир, област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12, с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1294-03.02.2017/ /вх. № 000030-105326.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-1053, 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
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ТОРЪС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А, с
15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1529-15.02.2017/ /вх. №
000030-14482-29.12.2016/
На 29.12.2016 г. с вх. № 000030-14482, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Пампорово”, община Чепеларе, област Смолян, хотел „Мургавец”.
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 във връзка с дейността на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД има
влезли в сила наказателни постановления за констатирани нарушения на действащия ЗХ.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3
от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
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ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”,
община Чепеларе, област Смолян, хотел „Мургавец”, със 17 /седемнадесет/ броя игрални
автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1563-16.02.2017/ /вх. № 00003013274-09.12.2016/
На 09.12.2016 г. с вх. № 000030-13274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, търговски комплекс, М. № 5 /стар 59+60+61/.
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 във връзка с дейността на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД има влезли в
сила наказателни постановления за констатирани нарушения на действащия ЗХ. Предвид
изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, търговски комплекс, М. № 5 /стар 59+60+61/, с 30
/тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1550-16.02.2017/ /вх. № 00003014494-29.12.2016/
На 29.12.2016 г. с вх. № 000030-14494 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” 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. Дулово, обл. Силистра, ул. „Никола Петков“ № 7А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от управителите Живко Ковачевич и Деян Барач и от
прокуристите Сашо Белевски и Томаш Мачий Петриковски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Дулово, обл. Силистра,
ул. „Никола Петков“ № 7А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралната зала по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."И-КАРД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1297-03.02.2017/ /вх. № 000030-1449229.12.2016/
На 29.12.2016 г. с вх. № 000030-14492, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „И-КАРД“ ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. София, район „Средец“, ул.
„Фритьоф Нансен“ № 37.
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. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „И-КАРД“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Слатина“, ул. „Борис Новоселски“ № 14, ЕИК: 130259796, представлявано от
Димитър Денчев Ганев- управител, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за срок от 10 /десет/ години в производствена база с адрес: гр. София, район
„Средец“, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-1359-08.02.2017/ /вх. № 000030-115730.01.2017/
На 30.01.2017 г. с вх. № 000030-1157, 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 24 /двадесет и четири/ игрални автомата, увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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 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 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 24 /двадесет и четири/ игрални автомата и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград,
магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1355-08.02.2017/ /вх. № 000030-124301.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1243, 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 3 /три/ броя игрални автомати в 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 3 /три/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1356-08.02.2017/ /вх. № 000030-124401.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1244, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места 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 4 /четири/ броя
игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с
11 /единадесет/ броя игрални места в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището
на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1357-08.02.2017/ /вх. № 000030-124701.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1247, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в 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 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”,
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ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино
„EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1377-08.02.2017/
/вх. № 000030-1288-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1288, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 2
/два/ броя и увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1378-08.02.2017/ /вх. № 000030-131103.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1311, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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
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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 „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 1 /един/ брой игрален автомат
в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
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."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1404-09.02.2017/ /вх. № 000030-130903.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1591-16.02.2017/ /вх. № 000030-147314.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1473, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14,
АХК „Анел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1303-03.02.2017/ /вх. № 000030-92125.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-921, 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 и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. 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
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 подмяна на 1 /един/ брой и
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати 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.
2.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1391-09.02.2017/ /вх. №
000030-1263-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1263, 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 3 /три/, намаление на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати 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 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 „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 3 /три/ и намаление на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-1304-03.02.2017/ /вх. №
000030-922-25.01.2017/
На 25.01.2017 г. с вх. № 000030-922, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Благоевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №
1, ЕИК: 130934375, представлявано от Теменужка Кънчева Иванова – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-03.02.2017/ /вх. №
000030-980-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-980, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 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."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1308-03.02.2017/ /вх. №
000030-982-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-982, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, обл. София - град, ул. „Търговска“ № 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска”
№ 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.
2.6."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1398-09.02.2017/ /вх. №
000030-1321-06.02.2017/
На 06.02.2017 г. с вх. № 000030-1321, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места и 1 /един/
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брой игрално място от игрален автомат с 3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места и 1 /един/ брой игрално място от игрален
автомат с 3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 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.
2.7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1305-03.02.2017/ /вх. №
000030-983-26.01.2017/
На 26.01.2017 г. с вх. № 000030-983, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
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.
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2.8."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1307-03.02.2017/ /вх.
№ 000030-1202-31.01.2017/
На 31.01.2017 г. с вх. № 000030-1202, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
Държавната 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."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1299-03.02.2017/ /вх. № 000030-122631.01.2017/
На 31.01.2017 г. с вх. № 000030-1226, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“,
бл. 46, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕТИРА”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. “Коматевско
шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова Рангелова – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия“, бл. 46, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1295-03.02.2017/ /вх. № 0000301241-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София,
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за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница”
№ 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1296-03.02.2017/ /вх. № 000030-124201.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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 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 „ГЕЙМ4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63,
ЕИК: 121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и
Митко Цветанов Тодоров, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.12."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1300-03.02.2017/ /вх. № 000030-125601.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1256, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1367-08.02.2017/ /вх. № 0000301261-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1261, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, 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. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 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 „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” 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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2.14."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1360-08.02.2017/ /вх. № 000030-126402.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1264, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри 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 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
„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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” 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.
2.15."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1363-08.02.2017/ /вх. № 0000301265-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ 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, 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 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
„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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУКМЕЙКЪР-1” 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.
2.16."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1368-08.02.2017/ /вх. №
000030-1301-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1301, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 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 „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 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1384-09.02.2017/ /вх. № 000030-126202.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1262, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, за
подмяна на 40 /четиридесет/ броя игрални автомата с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални
места с 39 /тридесет и девет/ броя игрални автомата с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15А,
до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
ул. „Академик Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан
Илиев Пасков - управител, за подмяна на 40 /четиридесет/ броя игрални автомата с 44
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/четиридесет и четири/ броя игрални места с 39 /тридесет и девет/ броя игрални автомата с
44 /четиридесет и четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-1382-09.02.2017/ /вх. № 0000301278-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр.
Търговище, за 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. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 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
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 „ПРИНЦ
- 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за намаление с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа”
№ 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, 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."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище //изх. № 000030-1383-09.02.2017/ /вх. № 0000301279-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 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
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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 „ПРИНЦ
- 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, 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."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1379-09.02.2017/ /вх. № 000030-128603.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1286, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул.
„Цар Освободител” № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „КА & РЕ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4,
ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав
Душков Михайлов – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител” № 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.
2.21."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1582-16.02.2017/ /вх. № 000030-151615.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „КА & РЕ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4,
ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав
Душков Михайлов - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 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.
2.22."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1390-09.02.2017/ /вх. № 000030-125101.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1251, 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 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. 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“
№ 63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1396-09.02.2017/ /вх. № 0000301245-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1245, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за 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. Плевен, пл. „Свобода” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” 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.
2.24."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1401-09.02.2017/ /вх. № 0000301268-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1268, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за 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. Пазарджик, бул. „България” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2” 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.
2.25."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1400-09.02.2017/ /вх. № 0000301269-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1269, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1403-09.02.2017/ /вх. № 0000301267-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1267, 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 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. 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 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 131004720, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя и
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил
Левски” № 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” 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.
2.27."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1389-09.02.2017/ /вх. № 0000301270-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1270, 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.
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София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаление с 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „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 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, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаление с 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78.
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.
2.28."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1399-09.02.2017/ /вх. № 000030-127302.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1273, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.29."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1564-16.02.2017/ /вх. № 0000301424-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 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. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1528-15.02.2017/ /вх. № 000030-142510.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Никола Д. Петков“ № 63А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Никола Д. Петков“ № 63А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 44
2.31."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1392-09.02.2017/ /вх. № 000030-1277-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1277, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение
с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №
32-34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул.
„Дойранска епопея” № 32-34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1553-16.02.2017/ /вх. № 000030-1417-10.02.2017/
На 10.021.2017 г. с вх. № 000030-1417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 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.

Стр. 45
2.33."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1531-16.02.2017/ /вх. № 000030-1419-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1587-16.02.2017/ /вх. № 000030-1421-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1421, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, бул. „България” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, бул. „България” № 88.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 46
Против - няма.
2.35."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1532-16.02.2017/ /вх. № 000030-1422-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в
кв. 207.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ“, 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.
2.36."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1393-09.02.2017/ /вх. № 0000301280-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 5 /пет/
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което има намаление с 1 /един/
брой игрално място в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, район „Запад”, община
Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 5
/пет/ игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което има намаление с 1
/един/ брой игрално място в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, район „Запад”, община
Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.

Стр. 47
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1394-09.02.2017/ /вх. № 0000301281-02.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1281, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Руен, общ.
Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Руен, общ.
Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 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.
2.38."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1409-10.02.2017/ /вх. №
000030-1343-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1343, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил,
бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.

Стр. 48
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1410-10.02.2017/ /вх. №
000030-1344-07.02.2017/
На 07.02.2016 г. с вх. № 000030-1344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 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.
Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1397-09.02.2017/ /вх. №
000030-1312-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1312, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните директори
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Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1445-14.02.2017/ /вх. № 000030-127602.02.2017/
На 02.02.2017 г. с вх. № 000030-1276, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/, увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Костинброд, обл. София, ул. „Славянска“ № 30Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, област София, ул. „Славянска” № 30Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1443-13.02.2017/ /вх. №
000030-1353-08.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1353, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“
АД, гр. София, за увеличение с 28 /двадесет и 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. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 50
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС.
ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от
Радина Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за увеличение с 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти
март“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1589-16.02.2017/ /вх. №
000030-1536-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1536, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“
АД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златен рог” № 22, ет. 10, ап. офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „3-ти март“ № 17.
ІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1450-14.02.2017/ /вх. №
000030-1365-08.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1365, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 4.

Стр. 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 19 /деветнадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1448-14.02.2017/ /вх. № 000030-137008.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1370, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”,
ул. „Плиска” № 54.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, кс „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1447-14.02.2017/ /вх. № 000030-137208.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София за
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”,
ул. „Даме Груев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1449-14.02.2017/ /вх. № 0000301371-08.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 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, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
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2.48."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1444-13.02.2017/ /вх. № 000030-138809.02.2017/
На 09.02.2017 г. с вх. № 000030-1388, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.49."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1547-16.02.2017/ /вх. № 000030-143210.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1432, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.50."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-1488-15.02.2017/
/вх. № 000030-1345-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1345, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ”
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ЕООД, гр. Завет, 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. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр.
Завет, 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.
2.51."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1498-15.02.2017/ /вх. № 000030-136908.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1369, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска”
№ 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
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 „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Градинска” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.52."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1496-15.02.2017/ /вх. № 000030-137408.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” 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.
2.53."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1497-15.02.2017/ /вх. № 0000301373-08.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1373, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /eдин/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 4Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител , за подмяна
на 1 /eдин/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област
Благоевград, ул. „Бяла река” № 4Б.
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. 56
2.54."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1489-15.02.2017/ /вх. № 0000301375-08.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
Държавната 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."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1490-15.02.2017/ /вх. № 000030-137608.02.2017/
На 08.02.2017 г. с вх. № 000030-1376, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 550, вх. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 550, вх. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.

Стр. 57
2.56."ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1495-15.02.2017/ /вх. №
000030-1387-09.02.2017/
На 09.02.2017 г. с вх. № 000030-1387, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс „Тракия”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ЕМ ДЖИ
ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23, ЕИК: 115879530, представлявано от Зорница Георгиева
Шушутева – управител, и Георги Йорданов Шушутев – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс „Тракия”.
Държавната 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."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1500-15.02.2017/ /вх. № 000030-140509.02.2017/
На 09.02.2017 г. с вх. № 000030-1405, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. „Марица” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Марица” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” 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

Стр. 58
За - 4
Против – няма.
2.58."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1530-15.02.2017/ /вх. № 000030-145214.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 1, х-л „Аида“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 1, х-л „Аида“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1559-16.02.2017/ /вх. № 000030-145314.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1453, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград,
бул. „България” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 59
За - 4
Против - няма.
2.60."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1593-16.02.2017/ /вх. № 000030-148214.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1482, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Проф. Асен Златаров” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Проф. Асен Златаров” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” 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.
2.61."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1594-16.02.2017/ /вх. № 000030-148314.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” 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 за игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Николаевска” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Николаевска” № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 60
Държавната 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."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1590-16.02.2017/ /вх. № 000030-149915.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1499, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Отец Паисий” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. „Отец Паисий” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1502-15.02.2017/ /вх.
№ 000030-1414-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 52.
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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.
2.64."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1526-15.02.2017/ /вх. № 000030-140709.02.2017/
На 09.02.2017 г. с вх. № 000030-1407, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, увеличение с 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. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ВИДОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к.
„Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125, представлявано от Васил Видолов
Видолов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и увеличение с 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИДОЛА” 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.
2.65."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-1527-15.02.2017/ /вх. № 000030-141210.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1412, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
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ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2.66."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1545-16.02.2017/ /вх. № 000030-141810.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автоматa в игрална
зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес:
гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 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.
2.67."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1546-16.02.2017/ /вх. № 0000301420-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1420, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на подмяна на 8 /осем/ броя игрални автоматa и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Свищовска” № 91.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1548-16.02.2017/ /вх. № 000030-142310.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 1 /един/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-1543-16.02.2017/ /вх. № 0000301431-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1431, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр.
Раковски, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, бул. „Генерал Гурко” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров Айлов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, бул. „Генерал Гурко” № 13.
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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.
2.70."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1549-16.02.2017/ /вх. № 0000301458-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1458, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1544-16.02.2017/ /вх. № 000030-147114.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1471, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за подмяна
на 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. Силистра, ул.
„София” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФАН
04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител, и Иво Радославов
Цветанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 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.
2.72."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1555-16.02.2017/ /вх. № 0000301460-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1460, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Борисова” № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова”
№ 44Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1554-16.02.2017/ /вх. №
000030-1459-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1459, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, пл.
„Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.

Стр. 66
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1556-16.02.2017/ /вх. № 000030-147514.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище”
№ 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище”
№ 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1557-16.02.2017/ /вх. № 0000301476-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, Варна,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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
3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.

Стр. 67
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1558-16.02.2017/ /вх.
№ 000030-1454-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Русе” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОКАМ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, жк.
„Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479, представлявано от Марийка Димитрова
Сотирова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Русе” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” 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.
2.77."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1560-16.02.2017/ /вх. № 000030-147214.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.

Стр. 68
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1592-16.02.2017/ /вх. № 000030-147414.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1474, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 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
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Мадрид” № 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.
2.79."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1579-16.02.2017/ /вх. № 000030-148415.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар
Освободител” № 109А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов
Ирибозов, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. „Цар Освободител” № 109А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-1562-16.02.2017/ /вх. № 000030-142610.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж
Папазов” № 9, 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 „МАРЛИН
- 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК: 202711633,
представлявано от Мариана Георгиева Стоева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, 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.
2.81."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1565-16.02.2017/ /вх. №
000030-1437-13.02.2017/
На 13.02.2017 г. с вх. № 000030-1437, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, 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.
Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-158016.02.2017/ /вх. № 000030-1522-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1522, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 5 /пет/ броя
игрални места и 1 /един/ брой игрално място от игрален автомат с 1 /един/ брой игрален
автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“
№ 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 5 /пет/ броя
игрални места и 1 /един/ брой игрално място от игрален автомат с 1 /един/ брой игрален
автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“
№ 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-1581-16.02.2017/ /вх. № 0000301535-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 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.
Велинград, област Пазарджик, р-н „Център”, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
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автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, р-н „Център”, ул.
„Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.84."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1584-16.02.2017/ /вх. № 0000301517-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1517, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Общински” № 3, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3,
ет. -1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” 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.
2.85."НАЙС КЛУБ" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-1585-16.02.2017/ /вх. № 000030-151915.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1519, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр. Враца за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев” № 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
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАЙС
КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев”
№ 2, ЕИК: 200167318, представлявано от Теодор Илиев Тодоров – управител, за подмяна на 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр. Враца Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131406.02.2017/ /вх. № 000030-1248-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1248, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 3
/три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Панталей Генов“;
2. гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 66;
3. гр. Пазарджик, ул. „Виделена“ № 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.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131606.02.2017/ /вх. № 000030-1252-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1252, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138109.02.2017/ /вх. № 000030-1339-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1339, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Шумен, ул. „Дедегач“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157416.02.2017/ /вх. № 000030-1510-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1510, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Александър Филипов“ – до училището, кафе
„Стомана“;
2. с. Невестино, обл. Благоевград, ул. „Владимир Поптомов“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157616.02.2017/ /вх. № 000030-1512-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1512, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:

Стр. 75
1. с. Ноевци, обл. Перник, потребителска кооперация „Самопомощ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157816.02.2017/ /вх. № 000030-1514-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1514, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Цветан Радославов“ № 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.
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1317-06.02.2017/ /вх. № 000030-123001.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1230, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 12 /дванадесет/ и
увеличение с 4 четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „А. П. Чехов“ № 54;
2. гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 21;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Славянска“ № 26;
4. гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 12;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 132;
6. с. Баячево, обл. Търговище, ул. „Юрий Гагарин“ № 27А;
7. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
8. с. Шумата, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стара планина“ № 35;
9. гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ № 186;
10. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
11. гр. София, пазар „Димитър Петков“, павилион 2.1.03.017;
12. гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН: 272, кв. 22;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
3. гр. Бургас, зона „В“, к-с „Меден рудник“, бл. 235;
4. гр. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, 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.
3.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1485-15.02.2017/ /вх. № 000030-143313.02.2017/
На 13.02.2017 г. с вх. № 000030-1433, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 2 /два/ и увеличение с
8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас;
2. гр. Русе, общ. Русе, ул. „Борисова“ № 52.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
2. гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен, УПИ II-търговски обект, кв. 63;
3. гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен II“ № 20;
4. гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ – кв. „Ветрен“ № 37;
5. с. Плачи дол, общ. Добрич, обл. Добрич, УПИ XIV, кв. 22;
6. с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
7. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 36, партер на блок „Академик 2“;
8. гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Борисова“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131306.02.2017/ /вх. № 000030-1246-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1246, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 3 /три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Панталей Генов“;
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2. гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 66;
3. гр. Пазарджик, ул. „Виделена“ № 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.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131506.02.2017/ /вх. № 000030-1250-01.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1250, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138009.02.2017/ /вх. № 000030-1338-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1338, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Шумен, ул. „Дедегач“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157316.02.2017/ /вх. № 000030-1509-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Александър Филипов“ – до училището, кафе
„Стомана“;
2. с. Невестино, обл. Благоевград, ул. „Владимир Поптомов“ № 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.
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4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157516.02.2017/ /вх. № 000030-1511-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1511, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. с. Ноевци, обл. Перник, потребителска кооперация „Самопомощ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-157716.02.2017/ /вх. № 000030-1513-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1513, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
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Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Цветан Радославов“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1319-06.02.2017/ /вх. № 000030-123201.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1232, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 12 /дванадесет/ и увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „А. П. Чехов“ № 54;
2. гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 21;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Славянска“ № 26;
4. гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 12;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 132;
6. с. Баячево, обл. Търговище, ул. „Юрий Гагарин“ № 27А;
7. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
8. с. Шумата, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стара планина“ № 35;
9. гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ № 186;
10. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
11. гр. София, пазар „Димитър Петков“, павилион 2.1.03.017;
12. гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН: 272, кв. 22;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
3. гр. Бургас, зона „В“, к-с „Меден рудник“, бл. 235;
4. гр. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, ет. 1.
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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.
4.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1487-15.02.2017/ /вх. № 000030-143513.02.2017/
На 13.02.2017 г. с вх. № 000030-1435, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 2 /два/ и увеличение с 8 /осем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, 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. с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас;
2. гр. Русе, общ. Русе, ул. „Борисова“ № 52.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
2. гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен, УПИ II-търговски обект, кв. 63;
3. гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен II“ № 20;
4. гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ – кв. „Ветрен“ № 37;
5. с. Плачи дол, общ. Добрич, обл. Добрич, УПИ XIV, кв. 22;
6. с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
7. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 36, партер на блок „Академик 2“;
8. гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Борисова“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1361-08.02.2017/ /вх. № 0000301302-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с вх. № 000030-1302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат

Стр. 83
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета, изразяваща се в намаление със 7 /седем/ и увеличение с 9 /девет/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 14;
2. гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ № 186;
3. гр. Видин, ул. „Найчо Цанов“ № 32;
4. гр. Добрич, ул. „Горски извор“ № 4;
5. гр. Русе, ул. „Борисова“ № 52;
6. гр. София, общ. Искър, ж. к. „Дружба“, бл. 284;
7. гр. София, общ. Изгрев, ул. „Антон. П. Чехов“ № 54.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
2. с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна, парцел VI-10, кв.1;
3. с. Железница, общ. Столична, обл. София, ул. „Боровец“ № 1;
4. с. Огнявово, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ № 2А;
5. гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен II“ № 20;
6. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 36;
7. гр. София, общ. Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 39;
8. гр. София, общ. Столична, кв. „Требич, ул. „Латин Колев“ № 3;
9. гр. Хасково, ул. „Македония“ № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1318-06.02.2017/ /вх. № 000030-123101.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1231, 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
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„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 12 /дванадесет/ и увеличение с 4 /четири/
броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „А. П. Чехов“ № 54;
2. гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 21;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Славянска“ № 26;
4. гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 12;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 132;
6. с. Баячево, обл. Търговище, ул. „Юрий Гагарин“ № 27А;
7. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
8. с. Шумата, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стара планина“ № 35;
9. гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ № 186;
10. гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
11. гр. София, пазар „Димитър Петков“, павилион 2.1.03.017;
12. гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Стожер, обл. Добрич, имот с ПН: 272, кв. 22;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 65А;
3. гр. Бургас, зона „В“, к-с „Меден рудник“, бл. 235;
4. гр. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, 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.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1486-15.02.2017/ /вх. № 000030-143413.02.2017/
На 13.02.2017 г. с вх. № 000030-1434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 2 /два/ и увеличение с 8 /осем/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, 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. с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас;
2. гр. Русе, общ. Русе, ул. „Борисова“ № 52.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
2. гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен, УПИ II-търговски обект, кв. 63;
3. гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен II“ № 20;
4. гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ – кв. „Ветрен“ № 37;
5. с. Плачи дол, общ. Добрич, обл. Добрич, УПИ XIV, кв. 22;
6. с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна, УПИ № VI-10, кв. 1;
7. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 36, партер на блок „Академик 2“;
8. гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Борисова“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1358-08.02.2017/ /вх. № 000030-124901.02.2017/
На 01.02.2017 г. с вх. № 000030-1249, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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 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 1 /един/ брой джакпот система в
игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4, казино
„EFBET”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1588-16.02.2017/ /вх. №
000030-1455-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано”
№ 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Цар Асен” № 61, ЕИК: 203805555, представлявано от Размиг Керопе
Чакърян, за увеличение с джакпот система в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1586-16.02.2017/ /вх. №
000030-1524-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1524, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино и утвърждаване на 3 /три/ броя образци на удостоверителни знаци /турнирни
чипове/ за участие в хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26,
ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова Михайлова –изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и 3
/три/ броя образци на удостоверителни знаци /турнирни чипове/ за участие в хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
Държавната 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1501-15.02.2017/ /вх. №
000030-1413-10.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1413, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
3. За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1492-15.02.2017/ /вх. №
000030-1340-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие
(квитанция за направен залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ
ДЖАКПОТ“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1239/01.02.2017 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. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК:
204061981, представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на лото игра „ЛОТАРИО“.
II. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие (квитанция за направен
залог) в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
4. За лото игри (онлайн):
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1494-15.02.2017/ /вх. №
000030-1342-07.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1342, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн на лото
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на
онлайн на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-1493-15.02.2017/ /вх. № 000030-134107.02.2017/
На 07.02.2017 г. с вх. № 000030-1341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, за
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утвърждаване утвърждаване на 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Ново
Бинго: 5 печалби по 500 000 лева, 20 x 100 000 лева и 22 x 50 000 лева“ с общ брой 25 000 000
бр. и номинална стойност – 3 лв. /корекция на вече утвърдени образци/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, 2 /два/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност
„Ново Бинго: 5 печалби по 500 000 лева, 20 x 100 000 лева и 22 x 50 000 лева“ с общ брой 25
000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-158316.02.2017/ /вх. № 000030-1508-15.02.2017/
На 15.02.2017 г. с вх. № 000030-1508, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова
разновидност „СУМИ ЗА ДУМИ- КРЪСТОСЛОВИЦА” - първи тираж, с общ брой 25 000 000
бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на нова разновидност с
наименование „СУМИ ЗА ДУМИ- КРЪСТОСЛОВИЦА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „СУМИ ЗА ДУМИКРЪСТОСЛОВИЦА” - първи тираж, с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1362-08.02.2017/ /вх. № 0000301287-03.02.2017/
На 03.02.2017 г. с писмо с вх. № 000030-1287, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-805/24.01.2017 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1050 от
26.01.2017 г.
На 19.01.2017 г. с вх. № 000030-423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
Грешката в Решение № 000030-805/24.01.2017 г. се изразява в следното:
В таблицата за игралните автомати на позиции № 59, № 60 и № 61 са вписани игрални
автомати с номер:
Magic Maroon
Deluxe
Enchanted Emerald
60.
Deluxe
61.
Best of Vol.1
59.

SENSYS EP

Spielo International Germany GmbH

300009614

2312

1

SENSYS EP

Spielo International Germany GmbH

300009615

2311

1

Sensys EP

Spielo International Germany GmbH

300009616

2306

1

Верните номера на игралните автомати е:
Magic Maroon
Deluxe
Enchanted Emerald
60.
Deluxe
61.
Best of Vol.1
59.

SENSYS EP

Spielo International Germany GmbH

3000009614

2312

1

SENSYS EP

Spielo International Germany GmbH

3000009615

2311

1

Sensys EP

Spielo International Germany GmbH

3000009616

2306

1

В таблицата на системи за формиране на премия джакпот на позиция № 5 е вписана
система за формиране на премия джакпот с идентификационен номер:
5.

Egypt Quest EGTJS31

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

12460

113

1.0

Верният идентификационен номер на системата за формиране на премия джакпот е:
5.

Egypt Quest EGTJS31

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

124602

113

1.0

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя описаната по горе очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030805/24.01.2017 г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000301050 от 26.01.2017 г. на „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна, както следва:
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1. За игралните автомати:
Наименование

Тип, версия

Производител

Идентифи
кационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Игралн
и места
(бр.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

050909-004
050909-005
050909-006
050909-007
050909-008
070413-006
151104-105
151104-106
151104-107

035.4
035.4
035.4
035.4
035.4
035.4
2525
2525
2525

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии“ АД

120307-115

2280

1

11.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии“ АД

120307-116

2369

1

12.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД

120307-120

2412.1

1

13.
14.

PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-5

BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 134-03, Gamopolis Speedway 70
BG 134-03, Gamopolis Speedway 70
BG 134-03, Gamopolis Speedway 70
BG 125-03, Gamopolis HIGH WAY
63
BG 131-03, Gamopolis HIGH WAY
66
BG 132-03, Gamopolis 67 HIGH
WAY
EGT- VS8
EGT- VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

93335
93336

2562.1
2403

1
1

15.

PREMIER MULTI-4

EGT- VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

93337

2294

1

16.
17.

PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6

EGT
EGT

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

117108
117109

2562.1
2562.1

1
1

18.

PREMIER MULTI-5

EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

105497

2448

1

19.

Orange Collection

EGT

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

117718

2601

1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-6
PREMIER FRUITS
Green Collection
Fruits Collection
Fruits Collection
Fruits Collection
Vega Vision Multi -9
Vega Vision Multi -10
Vega Vision Multi -10

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT-VS3
EGT-VS3
EGT-VS3

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

117719
117720
117721
125778
117723
123179
132047
132048
01147
01669
04581

2562.1
2562.1
2562.1
2598
2618
2635.1
2635.1
2635.1
2039
2251
2251

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31.

Vega Vision Multi-8

EGT – VS3

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

06008

1946

1

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Vega Vision Multi -10
Vega Vision Multi -9
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI -6
PREMIER MULTI-6
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-5
PREMIER MULTI-4
PREMIER MULTI-4
Egypt Quest Multi-1

EGT-VS3
EGT-VS3
EGT-VS5-4
EGT VS 5-4
EGT-VS 5-4
EGT- VS5-4
EGT- VS5-4
EGT-VS5-4
EGT-VS5-4
EGT-VS5-4
EGT-VS14

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

06009
01152
13408
13409
13410
89338
07748
07752
07753
07754
121750

2251
2039
2403
2562.1
2562.1
2294
2294.1
2403
2294.1
2294.1
2582

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

43.

Egypt Quest Multi-1

EGT-VS14

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

121751

2582

1

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1
PGA
PGA
PGA
PGA
PGA
PGA

EGT-VS14
EGT-VS14
Game Mix II
Game Mix III
Game Mix III
Multigame BGR-15
Multigame BGR-15
Multigame BGR-15

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Amatic Industries GmbH
Amatic Industries GmbH
Amatic Industries GmbH
Amatic Industries GmbH
Amatic Industries GmbH
Amatic Industries GmbH

2582
2582
2449
2450
2450
2604
2604
2604

1
1
1
1
1
1
1
1

52.

Super-V+Gaminator 60

FV 680 CF 2

2042

1

53.

Premium-V+Gaminator
4T V8.23-6

FV 680 CF2

2591

1

2339

1

№

54. Premium-V+Gaminator 5

FV 680 CF2

124600
124601
02510-02499
02510-02503
02510-02504
02510-02913
02510-02914
02510-02915
181850Austrian Gaming Industries GmbH
356462
181870Austrian Gaming Industries GmbH
356468
181800Austrian Gaming Industries GmbH
356470
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55.

Premium-V+Gaminator
5T V8.23-6

FV 680 CF2

56.

Best of Vol.1

Sensys EP

57.

Enchanted Emerald
Deluxe

SENSYS EP

58.

Magic Maroon Deluxe

SENSYS EP

59. Magic Maroon Deluxe
Enchanted Emerald
Deluxe

SENSYS EP

61.

Best of Vol.1

Sensys EP

62.
63.
64.

JOPPY
JOPPY
JOPPY

United Dreams Multigame
United Dreams Multigame
United Dreams Multigame

65.

Super-V+Gaminator 61

FV 680 CF 2

Premium-V+Gaminator
5T V8.23-6
IMPERA LINE HD
EDITION 4 V6.0870
Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION 4 V6.0870
Build 5165
IMPERA LINE HD
EDITION 4 V6.0870
Build 5165
Premier Fruits
Premier Fruits
Automatic Electronic
Roulette

67.
68.
69.
70.
71.
72.

Spielo International Germany
GmbH
Spielo International Germany
GmbH
Spielo International Germany
GmbH

FV 680 CF2
FV 834 F2

FV 834 F2

2592

3000010793

2306

1

3000010796

2311

1

3000010690

2312

1

2312

1

2311

1

2306

1

2352
2352
2352

1
1
1

2043

1

2592

1

705923

2624

1

705924

2624

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM100494
00JM100495
00JM100496
181840Austrian Gaming Industries GmbH
356469
181820Austrian Gaming Industries GmbH
356476
Austrian Gaming Industries GmbH
Austrian Gaming Industries GmbH

1

181870356471

Spielo International Germany
3000009614
GmbH
Spielo International Germany
3000009615
GmbH
Spielo International Germany
3000009616
GmbH

SENSYS EP

60.

66.

Austrian Gaming Industries GmbH

FV 834 F2

Austrian Gaming Industries GmbH

705925

2624

1

EGT
EGT

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

135549
135550

2598.1
2598.1

1
1

Alfastreet R8TS

Alfastreet GIP D.O.O.

2008-11-2422

1169

8

2. За системи за формиране на премия джакпот:
„Казино Технологии” АД

Производствен
номер
JP 071025-124

Удост. за
одобрен тип
003

Процент на
отчисления
1.0

Atronic International GmbH

3000010796

084

1.0

Advansys d.o.o..

574940802

055

1.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

1.0

№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link
Oxygen, CASH FEVER
Advansys Progressive Jackpot
System – Local Controller
Advansys Progressive Jackpot
System – Wide Area Controller

2.
3.
4.
5.

Egypt Quest EGT-JS31

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

124602

113

1.0

6.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP040305-015

003

1.0

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1523/15.02.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-1523/15.02.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова Загора, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 33.
Гласували -4
За - 4
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Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-1551/16.02.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-1551/16.02.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 21.
Гласували -4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния ред
на заседанието да се включи за разглеждане заявление вх. № 000030-1742-17.02.2017 г. от
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието заявление вх. № 000030-1742-17.02.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1751-17.02.2017 г./,
/вх. № 000030-1742-17.02.2017 г./
На 17.02.2017 г. с вх. № 000030-1742, 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:
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1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER RM

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-PR8/EGT-PR6/EGT-PR6/EGT-PR4
ИА-2651 от 01.02.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-PR8 - 110602
2015 г.
Видео слот:
1.20 SUPER HOT;
2.40 SUPER HOT;
3.5 DAZZLING HOT;
4.AGE OF TROY;
5.BURNING HOT;
6.EXTRA STARS;
7.DICE & ROLL;
8.GREAT ADVENTURE;
9.IMPERIAL WARS;
10.FLAMING HOT;
11.OLYMPUS GLORY;
12.RISE OF RA;
13.SHINING CROWN;
14.SUPREME HOT;
15.ULTIMATE HOT;
16.VERSAILLES GOLD;
17.ZODIAC WHEEL;
18.BLUE HEART;
19.FORTUNE SPELLS;
20.20 DIAMONDS;
21.40 SUPER DICE;
22.100 CATS;
23.AMAZONS’BATTLE;
24.DARK QUEEN;
25.DRAGON REELS;
26.EGYPT SKY;
27.FOREST BAND;
28.FROG STORY;
29.GAME OF LUCK;
30.GRACE/CLEOPATRA;
31.HOT & CASH;
32.LUCKY HOT;
33.OCEAN RUSH;
34.OIL COMPANY;
35.PENGUIN STYLE;
36.ROYAL SECRETS;
Игра на рулетка:
37.EUROPEAN ROULETTE;

Стр. 95
Игра с карти:
38.STAR BLACKJACK;
Видео покер
39.JACKS OR BETTER.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

