РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-2743
Гр. София, 17.03.2017 г.
Днес, 17 март 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. № 295-16.03.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове 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. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2547-16.03.2017/ /вх. № 000030-186321.02.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФОРС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2537-16.03.2017/ /вх. № 000030-2381-10.03.2017/
Раздел пети. Разглеждане на исканe за прекратяване действието на удостоверениe за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2446-14.03.2017/ /вх. №
000030-2367-10.03.2017/
Раздел шести. 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."ИЗПАУ - 2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-2244-06.03.2017/ /вх. № 0000301874-21.02.2017/
1.2."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2353-09.03.2017/ /вх.
№ 000030-2036-24.02.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЙ АР 777" ЕООД, гр. Банкя /изх. № 000030-2561-16.03.2017/ /вх. № 000030-959710.09.2016/
1.2."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2558-16.03.2017/ /вх. № 000030-153716.02.2017/
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1.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2557-16.03.2017/ /вх. № 000030-141610.02.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2340-09.03.2017/ /вх. № 0000301457-14.02.2017/
1.2."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2552-16.03.2017/ /вх. № 000030-145614.02.2017/
1.3."ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2554-16.03.2017/ /вх. №
000030-1787-20.02.2017/
Раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване:
1.1."КОРЕКТ ДЕ" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2548-16.03.2017/ /вх. № 000030-175320.02.2017/
1.2."ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-255916.03.2017/ /вх. № 000030-2116-24.02.2017/
Раздел десети. 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. № 000030-2347-09.03.2017/ /вх. № 000030-226507.03.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2453-14.03.2017/ /вх. № 000030-235710.03.2017/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2456-14.03.2017/ /вх. № 000030-236310.03.2017/
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2454-14.03.2017/ /вх. № 0000302361-10.03.2017/
1.5."АНГЛО-БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2484-15.03.2017/ /вх. № 000030-238310.03.2017/
1.6."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2560-16.03.2017/ /вх. № 0000302490-15.03.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2238-06.03.2017/ /вх. № 0000301929-22.02.2017/
2.2."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2245-06.03.2017/ /вх. № 000030-197723.02.2017/
2.3."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2246-06.03.2017/ /вх. № 000030-197823.02.2017/
2.4."АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-2239-06.03.2017/ /вх. №
000030-2124-27.02.2017/
2.5."АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-2241-06.03.2017/ /вх. №
000030-2125-27.02.2017/
2.6."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-2247-06.03.2017/ /вх. № 0000302172-28.02.2017/
2.7."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2280-07.03.2017/ /вх. № 000030-2032-24.02.2017/
2.8."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2281-07.03.2017/ /вх. № 000030-2033-24.02.2017/
2.9."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2350-09.03.2017/ /вх. № 000030-2034-24.02.2017/
2.10."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2278-07.03.2017/ /вх. № 0000302180-28.02.2017/
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2.11."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2277-07.03.2017/ /вх. № 0000302173-28.02.2017/
2.12."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2498-15.03.2017/ /вх. № 0000302321-09.03.2017/
2.13."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2288-07.03.2017/ /вх. № 000030-219501.03.2017/
2.14."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2283-07.03.2017/ /вх. № 000030-219701.03.2017/
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2284-07.03.2017/ /вх. № 000030-220101.03.2017/
2.16."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2290-07.03.2017/ /вх. № 0000302198-01.03.2017/
2.17."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2289-07.03.2017/ /вх. № 0000302199-01.03.2017/
2.18."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2285-07.03.2017/ /вх. № 0000302200-01.03.2017/
2.19."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2286-07.03.2017/ /вх. №
000030-2212-01.03.2017/
2.20."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2279-07.03.2017/ /вх. №
000030-2214-01.03.2017/
2.21."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2282-07.03.2017/ /вх.
№ 000030-2223-02.03.2017/
2.22."ИГНАТОВ 08" ООД, гр. Габрово /изх. № 000030-2351-09.03.2017/ /вх. № 000030-221101.03.2017/
2.23."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2349-09.03.2017/ /вх. №
000030-2248-06.03.2017/
2.24."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2348-09.03.2017/ /вх. №
000030-2249-06.03.2017/
2.25."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2342-09.03.2017/ /вх. №
000030-2254-07.03.2017/
2.26."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2455-14.03.2017/ /вх. №
000030-2255-07.03.2017/
2.27."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2457-14.03.2017/ /вх. №
000030-2256-07.03.2017/
2.28."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2458-14.03.2017/ /вх. №
000030-2258-07.03.2017/
2.29."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2459-14.03.2017/ /вх. №
000030-2262-07.03.2017/
2.30."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2483-15.03.2017/ /вх. №
000030-2263-07.03.2017/
2.31."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2343-09.03.2017/ /вх. № 0000302270-07.03.2017/
2.32."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2344-09.03.2017/ /вх. № 0000302271-07.03.2017/
2.33."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2354-09.03.2017/ /вх. № 000030-197923.02.2017/
2.34."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2341-09.03.2017/ /вх. № 000030-221601.03.2017/
2.35."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-2387-10.03.2017/ /вх. №
000030-2274-07.03.2017/
2.36."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-2386-10.03.2017/ /вх. №
000030-2303-08.03.2017/
2.37."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2385-10.03.2017/ /вх. № 0000302310-08.03.2017/
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2.38."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2397-13.03.2017/ /вх. № 0000302215-01.03.2017/
2.39."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2450-14.03.2017/ /вх. № 000030-225707.03.2017/
2.40."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-2452-14.03.2017/
/вх. № 000030-2261-07.03.2017/
2.41."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2448-14.03.2017/ /вх. № 000030-231109.03.2017/
2.42."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2449-14.03.2017/ /вх. № 0000302364-10.03.2017/
2.43."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2442-14.03.2017/ /вх. №
000030-2291-07.03.2017/
2.44."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2447-14.03.2017/ /вх. № 0000302302-08.03.2017/
2.45."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2445-14.03.2017/ /вх. № 000030-2306-08.03.2017/
2.46."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-2464-15.03.2017/ /вх. № 000030-226707.03.2017/
2.47."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-2461-14.03.2017/ /вх. № 0000302334-09.03.2017/
2.48."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2460-14.03.2017/ /вх. № 000030-236010.03.2017/
2.49."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2488-15.03.2017/ /вх.
№ 000030-2314-09.03.2017/
2.50."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2489-15.03.2017/ /вх. № 000030-231509.03.2017/
2.51."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-249715.03.2017/ /вх. № 000030-2375-10.03.2017/
2.52."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-248115.03.2017/ /вх. № 000030-2376-10.03.2017/
2.53."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-248215.03.2017/ /вх. № 000030-2377-10.03.2017/
2.54."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2485-15.03.2017/ /вх. № 0000302396-13.03.2017/
2.55."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2486-15.03.2017/ /вх. №
000030-2398-13.03.2017/
2.56."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2501-15.03.2017/ /вх. № 000030-232009.03.2017/
2.57."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2512-16.03.2017/ /вх. № 0000302323-09.03.2017/
2.58."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-2495-15.03.2017/ /вх. №
000030-2335-09.03.2017/
2.59."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2504-15.03.2017/ /вх. № 000030-235910.03.2017/
2.60."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2510-15.03.2017/ /вх. № 000030-237210.03.2017/
2.61."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-2502-15.03.2017/ /вх. № 000030-238210.03.2017/
2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2508-15.03.2017/ /вх. № 000030-239913.03.2017/
2.63."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2509-15.03.2017/ /вх. № 000030-240013.03.2017/
2.64."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2526-16.03.2017/ /вх. № 0000302414-13.03.2017/
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2.65."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2527-16.03.2017/ /вх. № 0000302415-13.03.2017/
2.66."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2538-16.03.2017/ /вх. № 0000302366-10.03.2017/
2.67."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2534-16.03.2017/ /вх. №
000030-2384-10.03.2017/
2.68."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-2539-16.03.2017/ /вх. №
000030-2373-10.03.2017/
2.69."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-2540-16.03.2017/ /вх. № 0000302374-10.03.2017/
2.70."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-2553-16.03.2017/ /вх. № 000030-241613.03.2017/
2.71."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-2532-16.03.2017/ /вх. № 000030-241713.03.2017/
2.72."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2543-16.03.2017/ /вх. №
000030-2336-09.03.2017/
2.73."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-2544-16.03.2017/
/вх. № 000030-2378-10.03.2017/
2.74."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2545-16.03.2017/ /вх. №
000030-2441-14.03.2017/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
06.03.2017/ /вх. № 000030-2156-28.02.2017/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
06.03.2017/ /вх. № 000030-2158-28.02.2017/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
09.03.2017/ /вх. № 000030-2260-07.03.2017/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
16.03.2017/ /вх. № 000030-2426-14.03.2017/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
16.03.2017/ /вх. № 000030-2428-14.03.2017/
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
16.03.2017/ /вх. № 000030-2430-14.03.2017/
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2562-16.03.2017/ /вх.
16.03.2017/

№ 000030-2240№ 000030-2243№ 000030-2346№ 000030-2529№ 000030-2531№ 000030-2536№ 000030-2513-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-223706.03.2017/ /вх. № 000030-2155-28.02.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-224206.03.2017/ /вх. № 000030-2157-28.02.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-234509.03.2017/ /вх. № 000030-2259-07.03.2017/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-252816.03.2017/ /вх. № 000030-2425-14.03.2017/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253016.03.2017/ /вх. № 000030-2427-14.03.2017/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253316.03.2017/ /вх. № 000030-2429-14.03.2017/
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2563-16.03.2017/ /вх. № 000030-251416.03.2017/
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2236-06.03.2017/ /вх. № 000030-211524.02.2017/
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4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2287-07.03.2017/ /вх. № 000030-220701.03.2017/
4.10."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2480-15.03.2017/ /вх. № 000030-236910.03.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2564-16.03.2017/ /вх. № 000030-251516.03.2017/
Раздел единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-2355-09.03.2017/ /вх. № 000030-226607.03.2017/
1.2."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2493-15.03.2017/ /вх. № 0000302404-13.03.2017/
1.3."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2542-16.03.2017/ /вх. № 000030-232509.03.2017/
1.4."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-2549-16.03.2017/ /вх. №
000030-2368-10.03.2017/
Раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2535-16.03.2017/ /вх. № 0000302405-13.03.2017/
Раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-2499/15.03.2017 г.
2. Докладна записка.
Раздел четиринадесети. 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. № 29516.03.2017г./
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://1xbet102.com
https://www.ace222.com
http://www.currybread.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.).
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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://1xbet102.com
2. https://www.ace222.com
3. http://www.currybread.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 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
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.
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По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2401-13.03.2017 г./,/вх.
№ 000030-2307-08.03.2017 г./
На 08.03.2017 г. с вх. № 000030-2307, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД 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 „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

FU GUI JI LI
IGT
ИА-2656 от 08.03.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
2143266
2016 г.
Видео слот:
1.Dynasty Treasure - Fu Gui Ji Li;
2.Animal Treasures - Fu Gui Ji Li;
3.Festival of Wealth - Fu Gui Ji Li;
4.Golden Opportunity - Fu Gui Ji Li.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-2451-14.03.2017
г./,/вх. № 000030-2356-09.03.2017 г./
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2356, е подадено писмено заявление от „Ново
Инвестмънт България” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал.
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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 Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

IMPERA LINE HD EDITION 5
FV 310 F2, FV 600 F2, FV 610 F2, FV 611 F2, FV 640 F2,
FV 833 F2, FV 834 F2, FV 835 F2, FV 880 F2, FV 881 F2,
FA 880 F2 C01, FA 880 F2 C05, FA 880 F2 C08, FA 880
F2 C20, FA 880 F2 B98, FS 470 F2, FS 671 F2
ИА-2657 от 09.03.2017 г.
Novomatic Gaming Industries GmbH /
№ 0000-12325/10.01.2016 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
FV 310 F2 – 7058725
2016 г.
Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. AMAZON’S DIAMONDS;
3. BLAZING FRUITS pro 20;
4. BLAZING FRUITS pro 40;
5. BOOK OF HERA;
6. BOOK OF RA;
7. BOOK OF RA deluxe;
8. BOOK OF RA deluxe 6;
9. BURNING SKY;
10. GOLD SPELL;
11. DIAMOND WHEEL;
12. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
13. FAUST;
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14. FRUIT BLAST;
15. FRUIT SENSATION;
16. FRUITS’n ROYALS;
17. GLAMOUR STAR;
18. GLAMOUR WORLD;
19. GLEAMING DOUBLES;
20. GOLDEN ARK;
21. GOLDEN EMPIRE;
22. GOLDEN HORUS;
23. HOLD YOUR HORSES;
24. HOT CHANCE;
25. LIBERTY REELS;
26. LILLY’S WORLD;
27. LORD OF FIRE;
28. LORD OT THE OCEAN;
29. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
30. LUCKY LADY’S CHARM deluxe 6;
31. MAGIC 27;
32. MAGIC 81;
33. MAGIC 243;
34. MEGA JOKER;
35. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
36. PLENTY OF FRUITS 20 HOT;
37. ROARING FORTIES;
38. SECRETS OF THE ANKH;
39. SIZZLING 6;
40. SIZZLING GEMS;
41. SIZZLING HOT 6 extra gold;
42. SIZZLING HOT deluxe;
43. SIZZLING HOT PRO 5;
44. SIZZLING HOT PRO 10;
45. SNOW BLAST;
46. ULTRA GEMS;
47. UPWARD;
Видео покер:
48. AMERICAN POKER II DELUXE;
Игра на рулетка:
49. GLOBE ROULETTE PRO;
50. SKY ROULETTE;
51. PANTHER ROULETTE II (Single Zero);
52. LOTUS ROULETTE (Single Zero).
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-2541-16.03.2017
г./,/вх. № 000030-2420-13.03.2017 г./
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2420, 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).
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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

NOVOLINE INTERACTIVE VIP MIX 1, V 818.3.0.2

Тип

FV 310 F2, FV 600 F2, FV 611 F2, FV 640 F2, FV 833 F2,
FV 835 F2, FA 880 F2 C01
ИА-2660 от 10.03.2017 г.
Austrian Gaming Industries GmbH /
№ И-1638/17.07.2013 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

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

FV 640 F2 – 635994
2015 г.
Видео слот:
1. ALEXANDER THE GREAT;
2. AMERICAN DINER;
3. BOOK OF RA deluxe;
4. HIGH SEAS SHANGHAI;
5. DA VINCI WINS;
6. IRISH LEGENDS;
7. FRUITS OF FORTUNE;
8. JUST JEWELS QUATTRO;
9. JULIE’S JURNEY;
10. MEGA JOKER;
11. PLENTY ON TWENTY HOT;
12. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
13. PUMPKIN POWER;
14. ROARING FORTIES;
15. SIZZLING HOT deluxe;
16. AZTEC POWER;
17. CUTE FRIENDS;
18. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
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19. GARDEN OF FORTUNE;
20. GORILLA;
21. JUST JEWELS deluxe;
22. LORD OF THE OCEAN;
23. MONKEY KING;
24. SPINNING STARS;
25. SUPRA GEMS;
26. ALPINE RUSH;
27. ARMADILLO ARTIE;
28. CASH FARM;
29. DIVINE BEAUTIES;
30. KNIGHTS QUEST;
31. SIZZLING HOT QUATRO;
32. Xtra HOT;
33. CIRCUS TIME;
34. CRIMSON NIGHTS;
35. FIRESTARTER;
36. GOD OF THUNDER;
37. GOLDEN SCARABS II;
38. NINJA’S PATH;
39. OLIVER’S BAR DELUXE;
40. RIVER QUEEN;
41. TIKI ISLAND;
42. HIT THE ROAD;
43. POWER STARS.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино и за игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2547-16.03.2017/ /вх. № 000030-186321.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1863, 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 „БАРГЕЙМ” 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7,
ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов Ирибозов,
заедно и поотделно, 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
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Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФОРС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2537-16.03.2017/ /вх. № 000030-238110.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2381, 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 „ФОРС” ООД, гр. Варна, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФОРС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев” №
21, ЕИК: 103869699, представлявано от Димчо Петров Димов – управител, за промяна в
управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „ФОРС” ООД, гр.
Варна, 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 искане за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2446-14.03.2017/ /вх. №
000030-2367-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2367, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил Левски” № 2, преди
изтичане на срока му, Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1573/16.02.2016 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000301573/16.02.2016 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил Левски” № 2, издадено на ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2,
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ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо лице – търговец/,
преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. 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."ИЗПАУ - 2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-2244-06.03.2017/ /вх. № 0000301874-21.02.2017/
На 21.02.2017 г. с вх. № 000030-1874, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр.
Любимец, за 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: с.
Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“,
край АМ „Марица“ – 88 + 970 ляво.
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
„ИЗПАУ - 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково,
ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от Христо Димитров Чорлов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“,
край АМ „Марица“ – 88 + 970 ляво, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/
броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2353-09.03.2017/
/вх. № 000030-2036-24.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2036, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за 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. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV,
кв. 27, с 15 / петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.1."ЕЙ АР 777" ЕООД, гр. Банкя /изх. № 000030-2561-16.03.2017/ /вх. № 000030-959710.09.2016/
На 10.09.2016 г. с вх. № 000030-9597, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЙ АР 777“ ЕООД, гр. Банкя, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Лозен, Столична община, ул. „Съединение ” № 94.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения
срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо бе изискано
представянето на допълнителни документи. На 02.12.2016 г. с писмо, искателят моли за
удължаване на срока за предоставяне на документи по подаденото писмено искане. С
решение на ДКХ, взето на заседание на 26.12.2017 г., срокът за представяне на документи е
продължен с 30 дни.
На 29.12.2016 г. с писмо, искателят моли повторно за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане. С решение на ДКХ, взето на
заседание на 24.01.2017 г., срокът за представяне на документи е продължен с 30 дни.
На проведеното заседание на 17.03.2017 г. ДКХ разгледа цялата налична информация,
при което констатира, че в законоустановения срок не са представени следните изискуеми
документи, съгласно Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията
за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта:
1. Копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато
няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се
намира обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от
Закона за хазарта.
2. Удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което
може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография.
3. Удостоверение за съществуването на домове за деца, лишени от родителска грижа в
радиус от 300 м. от главния вход на игралната зала, издадено от съответната община, в което
се посочват точните административни адреси ако има такива.
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4. Одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект част архитектура, на игралната зала и прилежащите й помещения с включени разпределения
на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация
(удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в
който е разположена игралната зала.
5. План-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в
съответствие с изискванията на ЗХ – подписана от искателя.
Предвид горните обстоятелства членовете на ДКХ приемат, че представените от
дружеството документи към искане вх. № 000030-9597/10.09.2016 г. не отговарят на
изискванията на ЗХ, на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта.
Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за хазарта „Платените държавни такси за
разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи … не подлежат на
възстановяване независимо от решението на Комисията“.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта, чл. 12, т. 2, т. 3, т. 6 и т. 7 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за
правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по
чл. 44 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „ЕЙ АР 777“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя, ул. „Несебър“ № 1, ЕИК: 203975408, представляван от Цветомир
Илиев Илиев- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Лозен, Столична община, ул. „Търговска”
№ 9.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2558-16.03.2017/ /вх. № 0000301537-16.02.2017/
На 16.02.2017 г. с вх. № 000030-1537, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
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1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2557-16.03.2017/ /вх. № 000030-141610.02.2017/
На 10.02.2017 г. с вх. № 000030-1416, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Угърчин, област Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Угърчин, област Ловеч, ул. „Христо
Ботев” № 26.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2340-09.03.2017/ /вх. № 0000301457-14.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1457, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: : гр.
Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2552-16.03.2017/ /вх. № 000030-145614.02.2017/
На 14.02.2017 г. с вх. № 000030-1456 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ - 2” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
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ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в обект с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД:
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.
1.3."ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2554-16.03.2017/ /вх.
№ 000030-1787-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1787, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ“, гр. Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“
№ 2, вх. Б, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 2, вх. Б, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр.
Варна, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."КОРЕКТ ДЕ" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2548-16.03.2017/ /вх. № 0000301753-20.02.2017/
На 20.02.2017 г. с вх. № 000030-1753 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРЕКТ ДЕ“ ЕООД, гр.
Севлиево за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години, с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 за срок от 10 /десет/ години на „КОРЕКТ ДЕ“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров” № 1, ЕИК
200701708, представлявано от Десислава Данаилова Илиева – управител, за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Стойчо Часовникаров” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-255916.03.2017/ /вх. № 000030-2116-24.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2116 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване, за срок от 5 /пет/ години, с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден
рудник“, бл. 52, вх. 2-партер.
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 за срок от 5 /пет/ години на „ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“,
ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 27, ет. 5, ап. 21, ЕИК: 204296456, представлявано от Алексина
Анатолиева Любенова– управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване
за хазартна дейност с адрес: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 27,
ет. 5, ап. 21.
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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 десети. 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. № 000030-2347-09.03.2017/ /вх. № 000030-226507.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2265, 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 20 /двадесет/ броя игрални автомата, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 2 /два/ броя
образци на удостоверителни знаци за участие в хазартни игри /чипове/ за 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, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 20 /двадесет/ 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:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
2. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални
маси - 2 /два/ броя.
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. № 000030-2453-14.03.2017/ /вх. № 000030-235710.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино 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
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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 „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино
„EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2456-14.03.2017/ /вх. № 000030-236310.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2363, 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 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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ.
Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2454-14.03.2017/ /вх. №
000030-2361-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2361, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 „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 намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."АНГЛО-БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-2484-15.03.2017/ /вх. № 0000302383-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2383, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за намаление с 11 /единадесет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
намаление с 11 /единадесет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-2560-16.03.2017/ /вх. №
000030-2490-15.03.2017/
На 15.03.2017 г. с вх. № 000030-2490, 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 намаление с 2 /два/ броя игрални маси и 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Цар Асен” № 61, ЕИК: 203805555, представлявано от Размиг Керопе
Чакърян, за намаление с 2 /два/ броя игрални маси и 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2238-06.03.2017/ /вх. № 0000301929-22.02.2017/
На 22.02.2017 г. с вх. № 000030-1929, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 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 „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 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. 25
2.2."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2245-06.03.2017/ /вх. № 000030-197723.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1977, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги
Данчев”, атракционна площадка КВК.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛОТОС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1, ап. 7,
ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител, и от Валя Жечкова
Колева - Желева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
Държавната 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."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2246-06.03.2017/ /вх. № 000030-197823.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1978, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул.
„Цар Симеон” № 25А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител, и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 26
2.4."АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-2239-06.03.2017/ /вх. №
000030-2124-27.02.2017/
На 27.02.2017 г. с вх. № 000030-2124, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”,
гр. Разград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 „АДИ –
НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул. „България” № 3,
ЕИК: 116573878, представляван от Неделя Кръстева Керчева /физическо лице-търговец/, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”,
Кооперативен пазар.
Държавната 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."АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-2241-06.03.2017/
/вх. № 000030-2125-27.02.2017/
На 27.02.2017 г. с вх. № 000030-2125, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АДИКА – АДРИАНА
ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул.
„България” № 3, ЕИК: 030131354, представляван от Адриана Георгиева Чакърова /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Разград, бул. „България” № 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.

Стр. 27
2.6."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-2247-06.03.2017/ /вх. №
000030-2172-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2172, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 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
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН 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.
2.7."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2280-07.03.2017/ /вх. № 000030-203224.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2032, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”,
бл. 102, партер № 2 и № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 28
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2281-07.03.2017/ /вх. № 000030-203324.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2033, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев“, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“,
бл. 112, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2350-09.03.2017/ /вх. № 000030-203424.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2034, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, 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. Тополовград,
област Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 29
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2278-07.03.2017/ /вх. № 0000302180-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Константин Величков“ № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 57.
Държавната 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."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2277-07.03.2017/ /вх. № 0000302173-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, София,
за подмяна на 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. Шумен, р-н
„Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.

Стр. 30
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2498-15.03.2017/ /вх. № 0000302321-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, София,
за намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н
„Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2288-07.03.2017/ /вх. № 000030-219501.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2195, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.

Стр. 31
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2283-07.03.2017/ /вх. № 000030-219701.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2197, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област
Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Съединение, област Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2284-07.03.2017/ /вх. № 000030-220101.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.

Стр. 32
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” 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.
2.16."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2290-07.03.2017/ /вх. №
000030-2198-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2289-07.03.2017/ /вх. №
000030-2199-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.

Стр. 33
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2285-07.03.2017/ /вх. №
000030-2200-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2200, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2286-07.03.2017/ /вх. №
000030-2212-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2212, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ИНФИНИТИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2279-07.03.2017/ /вх. №
000030-2214-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2214, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Казичене, район
Панчарево, Община - София, ул. „Цар Борис III” № 68, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФИНИТИ ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец“, бул.Черни Връх № 59А, ЕИК: 204129447, представлявано от Красимир Богданов
Кръстев- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Казичене, район Панчарево, Община - София, ул. „Цар Борис III” № 68, 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.
2.21."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2282-07.03.2017/
/вх. № 000030-2223-02.03.2017/
На 02.03.2017 г. с вх. № 000030-2223, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО”
ООД, гр. Бургас, 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. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Царево, обл.
Бургас, ул. „Тракия” № 3, ЕИК: 201193038, представлявано от Наталия Петрова Стойчева -
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управител, за подмяна с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево,
област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ИГНАТОВ 08" ООД, гр. Габрово /изх. № 000030-2351-09.03.2017/ /вх. № 0000302211-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2211, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИГНАТОВ-08” ООД, гр. Габрово,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „Марсел
де Бископ” № 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 промяна в издаден лиценз на
„ИГНАТОВ-08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Априлов” № 70,
вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200077041, представлявано от Росица Йорданова Билбилева –
управител, и Мариян Досев Досев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 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.
2.23."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2349-09.03.2017/ /вх.
№ 000030-2248-06.03.2017/
На 06.03.2017 г. с вх. № 000030-2248, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 94.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 200287869,

Стр. 36
представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов
– управители, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 94.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” 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.
2.24."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2348-09.03.2017/ /вх.
№ 000030-2249-06.03.2017/
На 06.03.2017 г. с вх. № 000030-2249, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 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 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 „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 200287869,
представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов –
управители, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” 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.
2.25."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2342-09.03.2017/ /вх. №
000030-2254-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2254, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 4 /четири/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул.
„Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл.
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
Държавната 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."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2455-14.03.2017/ /вх. №
000030-2255-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2255, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2457-14.03.2017/ /вх. №
000030-2256-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2256, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 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.

Стр. 38
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сопот,
обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2458-14.03.2017/ /вх. №
000030-2258-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2258, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 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.
Сопот, област Пловдив, ул. „Стефан Странджа” № 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сопот,
област Пловдив, ул. „Стефан Странджа” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2459-14.03.2017/ /вх. №
000030-2262-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2262, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 5

Стр. 39
/пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Чирпан,
област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2483-15.03.2017/ /вх. №
000030-2263-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2263, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово“
№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово“ № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 40
Против - няма.
2.31."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2343-09.03.2017/ /вх. №
000030-2270-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 28-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”
№ 28-А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2344-09.03.2017/ /вх. №
000030-2271-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, 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,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 6 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.33."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2354-09.03.2017/ /вх. № 000030-197923.02.2017/
На 23.02.2017 г. с вх. № 000030-1979, в 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
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”,
подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2341-09.03.2017/ /вх. № 000030-221601.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2216, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 42
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-2387-10.03.2017/ /вх.
№ 000030-2274-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
Държавната 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."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-2386-10.03.2017/ /вх.
№ 000030-2303-08.03.2017/
На 08.03.2017 г. с вх. № 000030-2303, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
АД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 43
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2385-10.03.2017/ /вх. № 0000302310-08.03.2017/
На 08.03.2017 г. с вх. № 000030-2310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2397-13.03.2017/ /вх. № 0000302215-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2215, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУШ Инвест” ООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, ул.
„Ландос” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БУШ
Инвест” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул.
„Йоаким Груев” № 41, партер, ЕИК: 204030637, представлявано от Росен Колев Неделчев –
управител, и Стефка Георгиева Игнатова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ландос” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУШ Инвест” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 44
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2450-14.03.2017/ /вх. № 000030-225707.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2257, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
Държавната 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."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-245214.03.2017/ /вх. № 000030-2261-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2261, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, за намаление 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. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БИ ЕНД
ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул.
„Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от Валери Младенов
Чаушев - управител, намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 45
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2448-14.03.2017/ /вх. № 000030-231109.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2311, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 4
/четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Съборни” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2449-14.03.2017/ /вх. №
000030-2364-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов – управител и Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.

Стр. 46
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2442-14.03.2017/ /вх. №
000030-2291-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за намаление на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД 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:
203391410, представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител, за намаление на 4
/четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.
2.44."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2447-14.03.2017/ /вх. №
000030-2302-08.03.2017/
На 08.03.2017 г. с вх. № 000030-2302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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
ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ж.к.
„Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло Георгиев
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Иванов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната 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."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2445-14.03.2017/ /вх. № 000030-230608.03.2017/
На 08.03.2017 г. с вх. № 000030-2306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „Д И Д” ООД, гр. Враца, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер
№ 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Д И Д”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-2464-15.03.2017/ /вх. № 000030-226707.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2267, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. Ломско шосе № 19 Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
Ломско шосе № 19 Д.
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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.
2.47."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-2461-14.03.2017/ /вх. № 0000302334-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД,
гр. Ихтиман, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент
Охридски” № 2, ЕИК: 200936122, представлявано от Юлиян Костадинов Попов - управител,
за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2460-14.03.2017/ /вх. № 000030-236010.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2360, 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 с 9 /девет/ броя игрални места с 2 /два/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в следствие на което се намаляват игралните
места с 4 /четири/ броя и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло”
№ 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 2 /два/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
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места в следствие на което се намаляват игралните места с 4 /четири/ броя в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2488-15.03.2017/
/вх. № 000030-2314-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 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."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2489-15.03.2017/ /вх. № 0000302315-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, 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
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, 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.
2.51."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-249715.03.2017/ /вх. № 000030-2375-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 9 /девет/, намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв.
„Чайка” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 9 /девет/, намаление с 1
/един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, кв. „Чайка” № 43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-248115.03.2017/ /вх. № 000030-2376-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2376, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора 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. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”,
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."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-248215.03.2017/ /вх. № 000030-2377-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2377, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игралните места, подмяна на 3 /три/ игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев Бряг”, Община Несебър, Област Бургас, УПИ ІV, КВ. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за увеличение с 10 /десет/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и подмяна на 3 /три/ игрални автомата
в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг”, Община Несебър, Област Бургас, УПИ ІV,
КВ. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2485-15.03.2017/ /вх. №
000030-2396-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2396, 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 2 /два/ броя 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 2 /два/ броя 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.
2.55."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2486-15.03.2017/ /вх. №
000030-2398-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2398, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата 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.
2.56."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-2501-15.03.2017/ /вх. № 000030-232009.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически”, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2512-16.03.2017/ /вх. №
000030-2323-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2323, 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 намаление на 20 /двадесет/ броя игрални места 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 намаление на 20 /двадесет/ броя игрални места 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.
2.58."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-2495-15.03.2017/ /вх. №
000030-2335-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
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София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец,
обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е. Г. ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2504-15.03.2017/ /вх. № 0000302359-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2359, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2510-15.03.2017/ /вх. № 000030-237210.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение със 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л „Диамант”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к.
„Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение със 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л „Диамант”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-2502-15.03.2017/ /вх. № 0000302382-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАЛ-МАТИК” ЕООД, гр. Плевен,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 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 „БАЛМАТИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител, за подмяна на
8 /осем/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАЛ-МАТИК” ЕООД, гр. Плевен, 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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2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2508-15.03.2017/ /вх. № 0000302399-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2399, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2509-15.03.2017/ /вх. № 000030-240013.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2400, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г.
С. Раковски” № 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
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.64."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2526-16.03.2017/ /вх. № 0000302414-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ
705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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.
2.65."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2527-16.03.2017/ /вх. № 0000302415-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2415, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Русалски лък” № 2 а, обект 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2538-16.03.2017/ /вх. № 0000302366-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул.
„Добруджа” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул.
„Добруджа” № 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-2534-16.03.2017/ /вх. №
000030-2384-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2384, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
Варна, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черноморска” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице
– търговец/, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черноморска” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, Варна,
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.
2.68."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-2539-16.03.2017/ /вх. №
000030-2373-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2373, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова
Загора, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Симеон I“ № 71.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-2540-16.03.2017/ /вх. №
000030-2374-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка“ № 49Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
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управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 13 /тринадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка“ № 49Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70 ."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-2553-16.03.2017/ /вх. № 000030-241613.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2416, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област
Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕБИТ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №
53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, 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.
2.71."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-2532-16.03.2017/ /вх. № 000030-241713.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген.
Арнолди“ № 11А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
„ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
Държавната 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."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2543-16.03.2017/ /вх. №
000030-2336-09.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лъки, обл.
Пловдив, ул. „Възраждане“ № 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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Николай
Евтимов Евтимов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-2544-16.03.2017/
/вх. № 000030-2378-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2378, 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”
ЕООД, гр. Завет, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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 от 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
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Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
Държавната 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."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2545-16.03.2017/ /вх.
№ 000030-2441-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2441, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92“,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, пл. „Демокрация” № 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 промяна в издаден лиценз на ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от Ангел Стефанов
Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 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. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-224006.03.2017/ /вх. № 000030-2156-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2156, 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,
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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:
- с. Алеко Константиново, обл. Пловдив.
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. № 000030-224306.03.2017/ /вх. № 000030-2158-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2158, 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/ и 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:
I. 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. Панчарево, ул. „Васил Левски“ № 12.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Просена, обл. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-234609.03.2017/ /вх. № 000030-2260-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2260, 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 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:
- с. Овчарово, обл. Варна, ул. „Първа“ № 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.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-252916.03.2017/ /вх. № 000030-2426-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2426, 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 административния адрес на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. София, ж. к. „Овча купел 2“, търговски център
„Овча купел“, срещу бл. 30, магазин № 16.

НОВ АДРЕС
гр. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 36.

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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3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253116.03.2017/ /вх. № 000030-2428-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2428, 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. Перник, ул. „Младен Стоянов“ между бл. 8 и бл. 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.
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253616.03.2017/ /вх. № 000030-2430-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2430, 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. Варна, ул. „Шипка“ № 18.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2562-16.03.2017/ /вх. № 000030-251316.03.2017/
На 16.03.2017 г. с вх. № 000030-2513, 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 10 /десет/ и
увеличение с 5 /пет/ 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 лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Черни връх“ № 31;
2.гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 78;
3.гр. София, ул. „Черковна“ № 38;
4.гр. София, ж. к. „Младост 3“, бул. „Ал. Малинов“ № 51;
5.гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44;
6.гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42;
7.с. Марикостиново, обл. Благоевград, ул. „Вела Пеева“ № 60;
8.с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 1А;
9.гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 14;
10.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Юрий Гагарин“ № 2.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Македония“ № 33;
3.гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 5;
4.с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул.„Кирил и Методи“ № 2А;
5.гр. София, ул. „Ралевица“ № 64.
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.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-223706.03.2017/ /вх. № 000030-2155-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2155, 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:
- с. Алеко Константиново, обл. Пловдив.
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. № 000030-224206.03.2017/ /вх. № 000030-2157-28.02.2017/
На 28.02.2017 г. с вх. № 000030-2157, 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/ и 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
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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:
I. 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. Панчарево, ул. „Васил Левски“ № 12.
II. 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:
- с. Просена, обл. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-234509.03.2017/ /вх. № 000030-2259-07.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2259, 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:
- с. Овчарово, обл. Варна, ул. „Първа“ № 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.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-252816.03.2017/ /вх. № 000030-2425-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2425, 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
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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 промяна административния адрес на 1 /един/
тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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, на които е променен адресът:
1.

СТАР АДРЕС
гр. София, ж. к. „Овча купел 2“, търговски център
„Овча купел“, срещу бл. 30, магазин № 16.

НОВ АДРЕС
гр. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 36.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253016.03.2017/ /вх. № 000030-2427-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2427, 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:
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- гр. Перник, ул. „Младен Стоянов“ между бл. 8 и бл. 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.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-253316.03.2017/ /вх. № 000030-2429-14.03.2017/
На 14.03.2017 г. с вх. № 000030-2429, 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:
- гр. Варна, ул. „Шипка“ № 18.
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. № 000030-2563-16.03.2017/ /вх. № 000030-251416.03.2017/
На 16.03.2017 г. с вх. № 000030-2514 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 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ 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 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, бул. „Черни връх“ № 31;
2.гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 78;
3.гр. София, ул. „Черковна“ № 38;
4.гр. София, ж. к. „Младост 3“, бул. „Ал. Малинов“ № 51;
5.гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44;
6.гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42;
7.с. Марикостиново, обл. Благоевград, ул. „Вела Пеева“ № 60;
8.с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 1А;
9.гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 14;
10.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Юрий Гагарин“ № 2.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Македония“ № 33;
3.гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 5;
4.с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул.„Кирил и Методи“ № 2А;
5.гр. София, ул. „Ралевица“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2236-06.03.2017/ /вх. № 0000302115-24.02.2017/
На 24.02.2017 г. с вх. № 000030-2115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в намаление с 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ 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
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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. Кърджали, ул. „Стефан Караджа“ № 12;
2. гр. София, общ. Триадица, бул. „Витоша“ № 81;
3. гр. София, общ. Надежда, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1, вх. А.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 9а;
2. с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 1;
3. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 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.
4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2287-07.03.2017/ /вх. № 0000302207-01.03.2017/
На 01.03.2017 г. с вх. № 000030-2207, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в намаление с 2 /два/ и увеличение с 5 /пет/ 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. Пловдив, ул. „Стойчо Мошанов“ № 40;
2. гр. София, общ. Оборище, ул. „Шипка“ № 43.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194А;
2. гр. Перник, ул. „Радомир“ № 9;
3. гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59;
4. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 3;
5. гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 62.
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.
4.10."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2480-15.03.2017/ /вх. № 0000302369-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2369, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в намаление с 2 /два/ и увеличение с 6 /шест/ 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. Девня, обл. Варна, ул. „Просвета“ № 3а;
2. гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, бл. 409;
2. гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 8Д;
3. гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ № 44;
4. гр. Пловдив, ул. „Лука Касъров“ № 16;
5. гр. София, ж. к. „Младост-1“, бул. „Ал. Малинов“ № 30;
6. с. Ясеновец, обл. Разград, ул. „Трети март“ № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2564-16.03.2017/ /вх. № 000030-251516.03.2017/
На 16.03.2017 г. с вх. № 000030-2515, 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
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за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ 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, бул. „Черни връх“ № 31;
2.гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 78;
3.гр. София, ул. „Черковна“ № 38;
4.гр. София, ж. к. „Младост 3“, бул. „Ал. Малинов“ № 51;
5.гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44;
6.гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42;
7.с. Марикостиново, обл. Благоевград, ул. „Вела Пеева“ № 60;
8.с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 1А;
9.гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 14;
10.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Юрий Гагарин“ № 2.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Македония“ № 33;
3.гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 5;
4.с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул.„Кирил и Методи“ № 2А;
5.гр. София, ул. „Ралевица“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-2355-09.03.2017/ /вх. № 000030-226607.03.2017/
На 07.03.2017 г. с вх. № 000030-2266, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АБ И
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2493-15.03.2017/ /вх. № 0000302404-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с вх. № 000030-2404, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно.
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."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2542-16.03.2017/ /вх. № 000030-232509.03.2017/
На 09.03.2017 г. с вх. № 000030-2325, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка
КВК.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 76
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител, и от Валя
Жечкова Колева - Желева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги
Данчев”, атракционна площадка КВК.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-2549-16.03.2017/ /вх.
№ 000030-2368-10.03.2017/
На 10.03.2017 г. с вх. № 000030-2368, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със
седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11,
ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2535-16.03.2017/ /вх. №
000030-2405-13.03.2017/
На 13.03.2017 г. с писмо с вх. № 000030-2405, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-7202/27.06.2016 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7554/01.07.2016 г.

Стр. 77
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6040, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
Грешката в Решение № 000030-7002/27.06.2016 г. се изразява в следното:
В таблицата с джакпот системите на позиции №№ 2, 3 и 4 са вписани грешни
идентификационни номера:
№
2.
3.
4.

Производител

Идентификационен
номер

Atronic International GmbH.

43003171

071

1

Atronic International GmbH.

43000327

071

1

Atronic International GmbH.

43002377

071

1

Тип, версия
Atronic Progressive Link,
Cashline
Atronic Progressive Link,
Cashline
Atronic Progressive Link,
Cashline

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления

Верните идентификационни номера са следните:
№
2.
3.
4.

Производител

Идентификационен
номер

Atronic International GmbH.

11008719

071

1

Atronic International GmbH.

43009470

071

1

Atronic International GmbH.

43009327

071

1

Тип, версия
Atronic Progressive Link,
Cashline
Atronic Progressive Link,
Cashline
Atronic Progressive Link,
Cashline

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя допуснатата очeвидна фактическа грешка в Решение № 0000307202/27.06.2016 г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз №
000030-7554/01.07.2016 г. на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, както следва:
В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

2.
3.
4.

Atronic Progressive Link Oxygen,
Cash Fever
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link, Cashline

5.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

6.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

7.

BGJP 60-04, Fusion

1.

Производител

Идентификационен
номер

Atronic International GmbH.

3000017972

084

2

Atronic International GmbH.
Atronic International GmbH.
Atronic International GmbH.
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

11008719
43009470
43009327

071
071
071

1
1
1

07578

011

2

CBJS 03621

022

2

JP 100923003

052

2

„Казино Технологии” АД

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-2499/15.03.2017 г.
Предвид изложеното в Докладна записка с изх. № 000030-2499/15.03.2017 г. на
председателя на ДКХ и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта

Стр. 78
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по 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
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/

