РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-13146
Гр. София, 14.11.2017 г.
Днес, 14 ноември 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. № 106113.11.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на исканe за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12700-10.11.2017/ /вх.
№ 000030-12518-03.11.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12574-08.11.2017/ /вх. № 00003011530-12.10.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения за
издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-12672-09.11.2017/ /вх. № 00003012524-03.11.2017/
1.2."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12690-10.11.2017/ /вх. № 00003012583-08.11.2017/
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12542-07.11.2017/ /вх. № 00003012082-24.10.2017/
1.2."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12543-07.11.2017/ /вх. № 00003012083-24.10.2017/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12805-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253106.11.2017/
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1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12804-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253306.11.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12770-13.11.2017/ /вх. № 000030-975030.08.2017/
1.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12819-13.11.2017/ /вх. № 0000309381-22.08.2017/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12817-13.11.2017/ /вх. № 00003011947-20.10.2017/
Раздел осми. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12730-13.11.2017/ /вх. № 00003010954-29.09.2017/
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12550-07.11.2017/ /вх. № 00003012455-01.11.2017/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12790-13.11.2017/ /вх. № 00003012663-09.11.2017/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12673-09.11.2017/ /вх.
№ 000030-12552-07.11.2017/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12785-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12633-09.11.2017/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12733-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258108.11.2017/
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12734-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258208.11.2017/
1.7."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12773-13.11.2017/ /вх. № 000030-1233927.10.2017/
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12774-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253507.11.2017/
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12775-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258608.11.2017/
1.10."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12779-13.11.2017/ /вх. № 00003012635-09.11.2017/
1.11."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12793-13.11.2017/ /вх. №
000030-12694-10.11.2017/
1.12."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-12810-13.11.2017/ /вх. № 000030-1263409.11.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12551-07.11.2017/ /вх. № 00003012505-02.11.2017/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12702-10.11.2017/ /вх. № 00003012585-08.11.2017/
2.3."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12816-13.11.2017/ /вх. № 00003012587-08.11.2017/
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2.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12776-13.11.2017/ /вх. № 00003012620-08.11.2017/
2.5."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12815-13.11.2017/ /вх. № 00003012621-08.11.2017/
2.6."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12782-13.11.2017/ /вх. № 00003012622-08.11.2017/
2.7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12537-07.11.2017/ /вх. №
000030-12246-27.10.2017/
2.8."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12541-07.11.2017/ /вх. №
000030-12247-27.10.2017/
2.9."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12726-10.11.2017/ /вх. №
000030-12617-08.11.2017/
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12809-13.11.2017/ /вх. №
000030-12618-08.11.2017/
2.11."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12808-13.11.2017/ /вх. №
000030-12619-08.11.2017/
2.12."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12689-10.11.2017/ /вх. № 00003012613-08.11.2017/
2.13."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12729-10.11.2017/ /вх. № 00003012614-08.11.2017/
2.14."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12724-10.11.2017/ /вх. № 00003012615-08.11.2017/
2.15."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12725-10.11.2017/ /вх. № 00003012616-08.11.2017/
2.16."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12536-07.11.2017/ /вх. № 00003012320-27.10.2017/
2.17."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12691-10.11.2017/ /вх. № 00003012508-03.11.2017/
2.18."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12686-10.11.2017/ /вх. №
000030-12493-02.11.2017/
2.19."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12684-10.11.2017/ /вх.
№ 000030-12497-02.11.2017/
2.20."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12649-09.11.2017/ /вх. №
000030-12554-07.11.2017/
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12695-10.11.2017/ /вх. № 00003012623-08.11.2017/
2.22."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12688-10.11.2017/ /вх. № 00003012612-08.11.2017/
2.23."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12685-10.11.2017/ /вх. № 00003012495-02.11.2017/
2.24."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-12667-09.11.2017/ /вх. № 00003012510-03.11.2017/
2.25."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12666-09.11.2017/ /вх. №
000030-12528-06.11.2017/
2.26."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12669-09.11.2017/ /вх. №
000030-12529-06.11.2017/
2.27."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12665-09.11.2017/ /вх. № 00003012408-30.10.2017/
2.28."ЛМ 2 - ПЕТРОВИ" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12670-09.11.2017/ /вх. № 00003012545-07.11.2017/
2.29."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12668-09.11.2017/ /вх.
№ 000030-12496-02.11.2017/
2.30."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12660-09.11.2017/
/вх. № 000030-12489-02.11.2017/
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2.31."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12661-09.11.2017/
/вх. № 000030-12490-02.11.2017/
2.32."ИГНАТОВ 08" ООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12657-09.11.2017/ /вх. № 00003012409-30.10.2017/
2.33."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12656-09.11.2017/ /вх. № 000030-1248401.11.2017/
2.34."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12655-09.11.2017/ /вх. № 00003012501-02.11.2017/
2.35."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12538-07.11.2017/ /вх. № 000030-1231927.10.2017/
2.36."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12648-09.11.2017/ /вх. № 000030-1250703.11.2017/
2.37."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12647-09.11.2017/ /вх. № 00003012509-03.11.2017/
2.38."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12701-10.11.2017/ /вх. № 00003012579-08.11.2017/
2.39."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12560-07.11.2017/ /вх. № 00003012456-01.11.2017/
2.40."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12562-07.11.2017/ /вх. № 000030-1249402.11.2017/
2.41."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12561-07.11.2017/ /вх. №
000030-12483-01.11.2017/
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12539-07.11.2017/ /вх. № 000030-1213525.10.2017/
2.43."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-12556-07.11.2017/ /вх. № 00003012321-27.10.2017/
2.44."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12548-07.11.2017/ /вх. № 00003012184-26.10.2017/
2.45."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12723-10.11.2017/ /вх. № 00003012584-08.11.2017/
2.46."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12571-08.11.2017/ /вх. № 000030-1218526.10.2017/
2.47"КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12799-13.11.2017/ /вх. № 000030-1218626.10.2017/
2.48."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12570-08.11.2017/ /вх. № 00003012245-27.10.2017/
2.49."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12573-08.11.2017/ /вх. № 000030-1234927.10.2017/
2.50."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12557-07.11.2017/ /вх. № 00003012318-27.10.2017/
2.51."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12555-07.11.2017/ /вх. №
000030-12123-25.10.2017/
2.52."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12735-13.11.2017/ /вх. №
000030-12597-08.11.2017/
2.53."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12736-13.11.2017/ /вх. №
000030-12610-08.11.2017/
2.54."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12737-13.11.2017/ /вх. №
000030-12611-08.11.2017/
2.55."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12738-13.11.2017/ /вх. №
000030-12637-09.11.2017/
2.56."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12751-13.11.2017/ /вх. № 000030-1249802.11.2017/
2.57."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12739-13.11.2017/ /вх. №
000030-12519-03.11.2017/
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2.58."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12772-13.11.2017/ /вх. №
000030-12521-03.11.2017/
2.59."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12754-13.11.2017/ /вх. № 00003012589-08.11.2017/
2.60."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12750-13.11.2017/ /вх. № 00003012590-08.11.2017/
2.61."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12752-13.11.2017/ /вх. № 00003012591-08.11.2017/
2.62."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12747-13.11.2017/ /вх. № 00003012592-08.11.2017/
2.63."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12755-13.11.2017/ /вх. № 00003012593-08.11.2017/
2.64."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12748-13.11.2017/ /вх. № 00003012594-08.11.2017/
2.65."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12749-13.11.2017/ /вх. № 00003012595-08.11.2017/
2.66."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12780-13.11.2017/ /вх. № 00003012636-09.11.2017/
2.67."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12784-13.11.2017/ /вх. № 00003012638-09.11.2017/
2.68."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12788-13.11.2017/ /вх. № 00003012639-09.11.2017/
2.69."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12792-13.11.2017/ /вх. № 00003012640-09.11.2017/
2.70."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12732-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258008.11.2017/
2.71."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12731-13.11.2017/ /вх. № 00003012532-06.11.2017/
2.72."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12720-10.11.2017/ /вх. № 00003012628-09.11.2017/
2.73."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12727-10.11.2017/ /вх. № 00003012632-09.11.2017/
2.74."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12721-10.11.2017/ /вх. №
000030-12630-09.11.2017/
2.75."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12722-10.11.2017/ /вх. №
000030-12631-09.11.2017/
2.76."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12778-13.11.2017/ /вх. №
000030-12719-10.11.2017/
2.77."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12783-13.11.2017/ /вх. № 000030-1256507.11.2017/
2.78."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12787-13.11.2017/ /вх. № 000030-1256607.11.2017/
2.79."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-12794-13.11.2017/ /вх. №
000030-12761-13.11.2017/
2.80."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12798-13.11.2017/
/вх. № 000030-12563-07.11.2017/
2.81."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12802-13.11.2017/
/вх. № 000030-12564-07.11.2017/
2.82."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12801-13.11.2017/ /вх. №
000030-12707-10.11.2017/
2.83."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12818-13.11.2017/ /вх. №
000030-12709-10.11.2017/
2.84."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12791-13.11.2017/ /вх. №
000030-12693-10.11.2017/
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2.85."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12771-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253406.11.2017/
2.86."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12807-13.11.2017/ /вх. № 000030-1265809.11.2017/
2.87."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12813-13.11.2017/ /вх. №
000030-12662-09.11.2017/
2.88."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12812-13.11.2017/ /вх. № 000030-1276313.11.2017/
2.89."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12814-13.11.2017/ /вх. № 00003012679-09.11.2017/
2.90."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12811-13.11.2017/ /вх. № 000030-1268009.11.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД /изх. № 000030-12671-09.11.2017/ /вх. № 000030-12523-03.11.2017/
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12789-13.11.2017/ /вх. №
000030-12643-09.11.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София изх. № 000030-1280313.11.2017/ /вх. № 000030-12513-03.11.2017/
4.2"БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274313.11.2017/ /вх. № 000030-12515-03.11.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274213.11.2017/ /вх. № 000030-12516-03.11.2017/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12544-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235427.10.2017/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12797-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275313.11.2017/
4.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12786-13.11.2017/ /вх. №
000030-12642-09.11.2017/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274513.11.2017/ /вх. № 000030-12512-03.11.2017/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274413.11.2017/ /вх. № 000030-12514-03.11.2017/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274113.11.2017/ /вх. № 000030-12517-03.11.2017/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12546-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235327.10.2017/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12800-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275713.11.2017/
5.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12796-13.11.2017/ /вх. № 000030-1262408.11.2017/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12547-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235227.10.2017/
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12795-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275613.11.2017/
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Раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12681-10.11.2017/ /вх. № 000030-1210524.10.2017/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12549-07.11.2017/ /вх. № 00003012454-01.11.2017/
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12674-09.11.2017/ /вх. № 00003012553-07.11.2017/
1.4."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12781-13.11.2017/ /вх. № 00003012572-08.11.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12540-07.11.2017/ /вх. № 00003012134-25.10.2017/
2.2."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12740-13.11.2017/ /вх. №
000030-12520-03.11.2017/
2.3."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12777-13.11.2017/ /вх. №
000030-12717-10.11.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12698-10.11.2017/ /вх. № 00003011953-20.10.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
4.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12697-10.11.2017/ /вх. № 00003011951-20.10.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
(онлайн):
5.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12699-10.11.2017/ /вх. № 00003011954-20.10.2017/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12705 от 10.11.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-12759 от 13.11.2017 г.
3. Докладна записка
Раздел дванадесети. 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. № 106113.11.2017г./
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:
1.https://1xbet39.com/
2.https://bk-1x-bet.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
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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.).
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://1xbet39.com/
2.https://bk-1x-bet.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
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които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12559-07.11.2017
г./,/вх. № 000030-12398-30.10.2017 г./
На 30.10.2017 г. с вх. № 000030-12398 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

IGT Special Edition 2 (PKG.00686.SA, PKG.00687.SA)
IGT
ИА-2691 от 24.10.2017 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
2015 г.
Видео слот:
1.It’s Magic;
2.Brilliant Stars;
3.Anotep Sphinx Riches;
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4.Hathor Sphinx Riches;
5.Seshat Sphinx Riches;
6.Ra Sphinx Riches;
7.Golden Egypt;
8.Mystical Mermaid;
9.I Love Fruits;
10.ICY Wilds;
11.1421 Voyages of Zheng He;
12.Coyote Moon;
13.Jungle Riches;
14.Kitty Glitter;
15.Brilliant Fruits;
16.King of Macedonia;
17.Dragon’s Temple;
18.Kayo Dragon;
19.Northern Fortunes;
20.Stinkin’ Rich;
21.Three Kings;
22.Wolf Run;
23.Wild Ivy;
24.Spitfire Triple Red Hot 7s Free Games;
25.Guardians Treasure;
26.Crown of Egypt;
27.Crystal Riches;
28.Ocean Magic.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-12651-09.11.2017
г./,/вх. № 000030-12399-30.10.2017 г./
На 30.10.2017 г. с вх. № 000030-12399 е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „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 модификация на игрално оборудване, както следва:
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ПРЕМИЯ

1. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ДЖАКПОТ:
№ по
Наименование
Система за формиране на премия “Джакпот“
ред
Тип, версия
AVP Bonus Server Controller
Протокол от изпитване №
ДП-136.2 от 26.10.2017 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V.
(АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030Производител / номер на
4150/04.05.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
1.
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
Заявител / номер на
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
Производствен (сериен)
номер
2248664
Година на производство
2016 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

3.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12558-07.11.2017 г./,/вх. № 00003012317-27.10.2017 г./
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12317 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на

MULTI PICK & WIN II C 10
ver.01.00
ИА-2690 от 23.10.2017 г.
ZITRO FACTORY, S.L.U.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
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удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
19817
2017 г.
Видео слот 9 игри:
1.DRAGON YEAR;
2.FORTUNE GODDESS;
3.ROYAL DIAMOND;
4.SIBERIAN WINTER;
5.WILD MUSTANG;
6.MANEKI NEKO;
7.TZAR’S JEWELS;
8.AMAZON FANTASY;
9.CORAL TREASURE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12652-09.11.2017 г./,/вх. № 00003012431-31.10.2017 г./
На 31.10.2017 г. с вх. № 000030-12431 е подадено писмено заявление от „ЖЕЛЕВ
ГЕЙМС” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор”, бл.
3, вх. В ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител,
игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
LIVE LOTTO STUDIO EZUGI
ред
Протокол от изпитване №
КС-043 от 27.10.2017 г.
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД/
Производител/ номер на
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване/
EZUGI N.V.
Заявител / номер на
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
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удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
JG-LCS-002
2017 г.
00102 – Тото игри;
00103 – Лото игри;
Игралният софтуер е предназначен за предоставяне
на достъп до числови лотарийни игри (Тото игри,
Лото игри) през централната компютърна система
на организатор на хазартни игри, организирани
онлайн.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12653-09.11.2017 г./,/вх. № 00003012432-31.10.2017 г./
На 31.10.2017 г. с вх. № 000030-12432 е подадено писмено заявление от „ЖЕЛЕВ
ГЕЙМС” 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 „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор”, бл.
3, вх. В ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ
ИГРИ „ТОТО“ И „ЛОТО“:
№ по Наименование
Лотарийна машина JG-LOTTO
ред
1.
Протокол от изпитване №
ТЛ-025 от 25.10.2017 г.
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
Производител/ номер на
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
Заявител / номер на
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
JG-L0001
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номер
Година на производство
Вид на играта:

2017 г.
„Тото“ и „Лото“

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„РИЙЛ СПЕЙН“ ООД, Малта /изх. № 000030-12654-09.11.2017 г./,/вх. № 000030-1245205.10.2017 г./
На 05.10.2017 г. с вх. № 000030-12452 е подадено писмено заявление от „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД със седалище и адрес на
управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”,
представлявано поотделно от Гай Темплър и Рафаел Ашкенази – директори, версия на
игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ИГРАЛНА НА СИСТЕМА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
PokerStars Gambling System
ред
Тип, версия
1.
Версия на платформата: 1084; Версия на
платформата за казино: AUX2046; Версия на
платформата Sports: 0.3252.53, Windows Desktop
Client (версия 18768), Mac Desktop Client (версия
18769), IOS Mobile Client (версия 1.85.0); Mobile
Client (версия 1.85.0); Mobile Web Cashier (версия
2.7.4.87)
Документ от изпитване №
2017RSL220LC401_1 от 26.10.2017 г.
PYR Amaya Software;
Производител
Xterra Games Ltd.;
Evolution Gaming;
Заявител / номер и дата на
искане за издаване на лиценз
„РИЙЛ СПЕЙН” ООД/ 000030-9349 от 18.08.2017 г.
за организиране на игри
онлайн по ЗХ
Онлайн залагания:
Игри на покер:
1.Texas Hold’em;
2.Omaha;
3.Omaha Hi/Lo;
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4.Badugi;
5.Seven Card Stud;
6.Seven Card Stud Hi/Lo;
7.Razz;
8.Five Card Draw;
9.2-7 Single Draw;
10.2-7 Triple Draw;
11.Hold’em/Omaha;
12.Horse;
13.8-Game;
Спортни залагания:
14.BetStars Sports;
15.Spin & Bet;
Игри в игрално казино:
Казино игри:
16.European Blackjack;
17.Classic Blackjack;
18.Atlantic City Blackjack;
19.Premium Blackjack;
20.Premium Atlantic City Blackjack;
21.Double Deck Blackjack;
22.Double Deck Atlantic City Blackjack;
23.Perfect Pairs Blackjack;
24.European Roulette;
25.Classic European Roulette;
26.Double Ball Roulette;
27.Baccarat;
28.Heads-Up Hold’em;
29.Deuces Wild;
30.Double Bonus;
31.Double Double Bonus;
32.Jacks or Better;
33.Joker Poker;
Настоящата версия на PokerStars Gambling
System включва възможност за организиране на
следните турнири със гореспоменатите игри:
Multi-Table Tournaments (Турнири на много
маси); Satellites; Turbo (Турбо); 2x- Turbo (и 3xTurbo); 6-Max и 4- Max; Sit & Go; Freerolls;
Rebuy Tournaments (Рибай турнири); Fifty50;
Steps; Knockouts; Deep Stack; Big Ante;
Guaranteed Tournament; Heads-up Tournament;
Shootouts; Spin & Go турнир; Spin & Go Max;
Run it Twice.
Казино игри на живо:
34.Live Baccarat;
35.Live Blackjack;
36.Live Casino Hold’em;
37.Live Roulette;
38.Live Three Poker;
39.Live Caribbean Stud Poker;
Слот игри:
40.7 Lucky Dwarfs;
41.Ali Baba;
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42.Beowulf;
43.Big Bad Wolf;
44.Dolly Parton;
45.Dragon Slot;
46.Firestorm;
47.Glutters;
48.Golden Rome;
49.Goldilocks;
50.KGB Bears;
51.Khepri;
52.King Colossus;
53.Light Racers;
54.Little Pigs Strike Back;
55.Little Red;
56.Luck O’the Irish;
57.Mad Piñatas;
58.Magic Gems;
59.Megadeth;
60.Monster Mash;
61.Octopus Kingdom;
62.Pablo Picasslot;
63.Potion Factory;
64.Queen OF Thrones;
65.Reely Roulette;
66.Robyn;
67.Sinbad;
68.Supernova;
69.Taxi;
70.The Master Cat;
71.Treasure Island;
72.Wild Bandits;
73.Xcalibur;
74.Zombie Rush.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-12692-10.11.2017 г./,/вх. №
000030-12502-02.11.2017 г./
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12502 е подадено писмено заявление от „РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище и
адрес на управление със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 121447621, представлявано от Ивелина
Георгиева Тодорова – 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

rbingo37
RF
ИА-2692 от 26.10.2017 г.
„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД/
№ 000030-9620/12.09.2016 за производство,
разпространение и сервиз
„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД/
№ 000030-9620/12.09.2016 за производство,
разпространение и сервиз
RF-001
2017 г.
Електронно бинго:
rbingo37

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„И-КАРД“ ООД, гр. София /изх. № 000030-12806-13.11.2017 г./,/вх. № 000030-1268710.11.2017 г./
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12687 е подадено писмено заявление от „И-КАРД”
ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване за
онлайн залагания по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „И-КАРД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14, ЕИК:
130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, версия игрален
софтуер на комуникационно оборудване за хазартни игри, организирани онлайн, както
следва:
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КОМУНИКАЦИОННО

1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР И
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
Игрален Казино Сървър
ред
1.
Тип, версия
01
Версия
1.30
Протокол от изпитване №
КС-044 от 30.10.2017 г.
„И-КАРД” ООД/
Производител / номер на
000030-2030 / 24.02.2017 г. за производство и
удостоверение
разпространение на игрално оборудване
„И-КАРД” ООД/
Заявител / номер на
000030-2030 / 24.02.2017 г. за производство и
удостоверение
разпространение на игрално оборудване
Производствен (сериен)
10-2017
номер
Година на производство
2017 г.
Онлайн залагания:
00109 – Игри с игрални автомати:
1.Dracula V.1.0.1;
2.Dracula Touch V.1.0.1;
3.Mythic Maiden V.2.0.3;
4.Mythic Maiden Touch V.2.0.3;
5.Elements: The Awakening V.1.0.1;
6.Drive: Multiplier Mayhem V.1.0.1;
7.Drive: Multiplier Mayhem Touch V.1.0.1;
8.Fruit Shop V.1.0.1;
9.Fruit Shop Touch V.1.0.1;
10.Flowers V.1.0.1;
11.Flowers Touch V.1.0.1;
12.Twin Spin V.2.0.0;
13.Twin Spin Touch V.2.0.0;
14.European Roulette V.1.1.1;
15.Roulette Touch V.1.0.0;
16.Football: Champions Cup V.1.0.3;
17.Football: Champions Cup Touch V.1.0.3;
18.Glow Touch V.1.0.0;
19.Neon Staxx V.1.0.0;
20.Neon Staxx Touch V.1.0.0;
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21.Pyramid: Quest for Immortality V.1.0.0;
22.Pyramid: Quest for Immortality Touch V.1.0.0;
23.Hook’s Heroes V.1.0.0;
24.Hook’s Heroes Touch V.1.0.0;
25.Jimi Hendrix Online Slot V.1.0.3;
26.Jimi Hendrix Online Slot Touch V.1.0.3;
27.Dazzle Me V.1.0.2;
28.Dazzle Me Touch V.1.0.2;
29.Theme Park: Tickets of Fortune V.1.0.0;
30.Theme Park: Tickets of Fortune Touch V.1.0.0;
31.The Invisible Man V.1.0.4;
32.The Invisible Man Touch V.1.0.4;
33.Jack Hammer V.2.0.1;
34.Jack Hammer Touch V.2.0.1;
35.Joker Pro V.1.0.0;
36.Joker Pro Touch V.1.0.0;
37.Motörhead Video Slot V.1.0.4;
38.Motörhead Video Slot Touch V.1.0.4;
39.Secrets of Atlantis V.1.0.2;
40.Secrets of Atlantis Touch V.1.0.2;
41.KOI Princess V.1.0.1;
42.KOI Princess Touch V.1.0.1;
43.Gonzo’s Quest V.2.0.1;
44.Gonzo’s Quest Touch V.2.0.1;
45.Piggy Riches V.1.0.3;
46.Piggy Riches Touch V.1.0.3;
47.Reel Rush V.2.0.1;
48.Reel Rush Touch V.2.0.1;
49.Starburst V.2.0.2;
50.Starburst Touch V.2.0.2;
51.Sparks V.1.0.0;
52.Sparks Touch V.1.0.0;
53.Stickers V.1.0.1;
54.Stickers Touch V.1.0.1;
55.Blood Suckers V.1.0.5;
56.Blood Suckers Touch V.1.0.5;
57.Guns N’ Roses Video Slots V.1.0.1;
58.Guns N’ Roses Video Slots V.1.0.1 за мобилно
устройство;
59.Fairytale Legends: Red Riding Hood V.1.0.0;
60.Fairytale Legends: Red Riding Hood Touch
V.1.0.0;
61.Victorious V.2.0.0;
62.Victorious Touch V.2.0.0;
63.Wild Wild West: The Great Train Heist V.1.0.0;
64.Wild Wild West: The Great Train Heist Touch
V.1.0.0;
65.Blackjack V1.0.2;
66.Blackjack Classic Touch V1.0.2;
67.Blackjack Touch – Single Deck V1.0.0;
68.Dead or Alive V1.0.0;
69.Dead or Alive Touch V.1.0.0;
70.Magic Portals V1.0.3;
71.Magic Portals Touch V1.0.3;
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72.Secrets of Christmas V1.0.0;
73.Secrets of Christmas Touch V.1.0.0;
74.Spinata Grande V2.0.0;
75.Spinata Grande Touch V2.0.0;
76.Warlords – Crystals of Power V1.0.7;
77.Warlords – Crystals of Power Touch V1.0.7;
78.Jack Hammer 2 – Fishy Business V.2.0.2;
79.Jack Hammer 2 Touch – Fishy Business V.2.0.2;
80.Butterfly Staxx V1.0.1;
81.Butterfly Staxx Touch V1.0.1;
82.Copy Cats V1.0.1;
83.Copy Cats Touch V1.0.1;
84.Fairytale Legends: Hansel and Gretel V.1.0.0;
85.Fairytale Legends: Hansel and Gretel Touch
V.1.0.0;
86.The Legend of Shangri-La: Cluster Pays V 1.0.3;
87.The Legend of Shangri-La: Cluster Pays Touch V
1.0.3;
88.Jack and the Beanstalk V2.0.4;
89.Jack and the Beanstalk Touch V2.0.4;
90.Emoji Planet V1.0.4;
91.Emoji Planet Touch V1.0.4;
92.Blood Suckers II V1.0.1;
93.Blood Suckers Touch II V1.0.1;
94.Elements: The Awakening V2.0.5;
95.Elements: The Awakening Touch V2.0.5;
96.Jungle Spirit: Call of the Wild V1.0.6;
97.Jungle Spirit: Call of the Wild Touch V1.0.6;
98.Lights V2.0.0;
99.Lights Touch V2.0.0;
100.Scruffy Duck V1.0.1;
101.Scruffy Duck Touch V1.0.1;
102.Wolf Club V1.0.0;
103.Wolf Club Touch V1.0.0;
104.Wild Water V2.0.1;
105.Wild Water Touch V2.0.1;
106.Secret of the Stones V1.0.4;
107.Secret of the Stones Touch V1.0.4;
108.Steam Tower V2.0.0;
109.Steam Tower Touch V2.0.0;
110.Египетско съкровище V.2.0;
111.Всичко или нищо V.1.0.
112.Автоматична рулетка V1.0.
Игралният софтуер е предназнаен за предоставяне на
достъп до осъществяване на хазартни игри през
централната компютърна система на организатор на
хазартни игри, организирани онлайн.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел трети. Разглеждане на исканe за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12700-10.11.2017/
/вх. № 000030-12518-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12518, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от изпълнителните директори
Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява
дружеството само заедно с един от овластените като представляващи „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на управителния съвет, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУШ ИНВЕСТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12574-08.11.2017/ /вх. № 00003011530-12.10.2017/
На 12.10.2017 г. с вх. № 000030-11530, 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 „БУШ Инвест” ООД,
гр. Пловдив, 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 промяна 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 заедно и поотделно от Стефка
Георгиева Игнатова и Християн Викторов Калчев - управители, за промяна в състава на
управителния орган на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БУШ Инвест”
ООД, гр. Пловдив, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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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 пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-12672-09.11.2017/ /вх. № 00003012524-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12524, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64, преди изтичане на
срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5937 от
23.05.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64, издадено на „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 184, ЕИК:
200821967, представлявано от Дочко Петков Дочев - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12690-10.11.2017/ /вх. № 00003012583-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12583, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к.к. „Албена”, община Балчик, област Добрич, хотел „Добруджа”, преди
изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000307424/30.09.2014 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к.к. „Албена”, община Балчик, област Добрич, хотел „Добруджа”, издадено на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител,
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12542-07.11.2017/ /вх. №
000030-12082-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12082, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР.
ВАРНА, РАЙОН „ПРИМОРСКИ”, УЛ. „ДУБРОВНИК” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: ГР. ВАРНА, РАЙОН „ПРИМОРСКИ”, УЛ. „ДУБРОВНИК” № 4, с 35 /тридесет и
пет/ броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ 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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12543-07.11.2017/ /вх. №
000030-12083-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12083, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР.
ВАРНА, РАЙОН „ОДЕСОС”, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” № 91.
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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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: ГР. ВАРНА, РАЙОН „ОДЕСОС”, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” № 91, с
25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12805-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253106.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12531, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР. СОФИЯ,
РАЙОН „ВИТОША”, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН” № 5.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР.
СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША”, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН” № 5, с 53 /петдесет и три/
броя игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12804-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253306.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12533, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
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продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ.
„ВИТОША” № 121.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: ГР.
СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” № 121, с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални автомата с 50
/петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12770-13.11.2017/ /вх. № 0000309750-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9750, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 56, етаж 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 „ПРО - ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 175191718,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“
№ 56, етаж 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12819-13.11.2017/ /вх. №
000030-9381-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9381, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Македония“ № 21 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14,
ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Македония“ № 21 Б.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12817-13.11.2017/ /вх. № 00003011947-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11947, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 102.
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 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча Купел“, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Живко Ковачевич и Деян Барач – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загота, област Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 102.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12730-13.11.2017/ /вх. №
000030-10954-29.09.2017/
На 29.09.2017 г. с вх. № 000030-10954, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 116.
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 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 организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Христо Ботев“ № 116.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12550-07.11.2017/ /вх. № 00003012455-01.11.2017/
На 01.11.2017 г. с вх. № 000030-12455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
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."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12790-13.11.2017/ /вх. № 00003012663-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12663 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя, увеличение с 19 /деветнадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за 24 /двадесет и четири/ броя и увеличение с 19
/деветнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
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.
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12673-09.11.2017/
/вх. № 000030-12552-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12552 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от прокуриста Вели Джем
Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с един от овластените като
представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на управителния съвет, за
подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12785-13.11.2017/
/вх. № 000030-12633-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12633 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя, увеличение със 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от прокуриста Вели Джем
Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с един от овластените като
представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на управителния съвет, за
подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, 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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12733-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258108.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автоматa 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 от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автоматa 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12734-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258208.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12582, 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: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12773-13.11.2017/ /вх. № 000030-1233927.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12339 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 10 /десет/ броя, намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и Мехмет
Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 10 /десет/ броя и намаление със 6
/шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №
131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12774-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253507.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12535 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и Мехмет
Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес
Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12775-13.11.2017/ /вх. № 000030-1258608.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12586 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 19 /деветнадесет/ броя, увеличение с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя и
увеличение с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-12779-13.11.2017/ /вх. №
000030-12635-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12635 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в 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 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12793-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12694-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12694, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за намаление със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за намаление със 17 /седемнадесет/
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броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л
„Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-12810-13.11.2017/ /вх. № 000030-1263409.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12634, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места с 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места, намаление с 3 /три/ броя игрални маси и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл.
Благоевград, х-л „Перун”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места с 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места, намаление с 3 /три/ броя игрални маси и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл.
Благоевград, х-л „Перун”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” 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."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12551-07.11.2017/ /вх. №
000030-12505-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12505, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12702-10.11.2017/ /вх. №
000030-12585-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12585, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за
намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, бул. „България“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12816-13.11.2017/ /вх. №
000030-12587-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12587, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя, увеличение със 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. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 15 /петнадесет/ броя и увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12776-13.11.2017/ /вх. №
000030-12620-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12620, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл.
„Четиринадесети март“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12815-13.11.2017/ /вх. №
000030-12621-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12621, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
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Свиленград, за подмяна на 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12782-13.11.2017/ /вх. №
000030-12622-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12622, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна
на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
бул. „България“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12537-07.11.2017/ /вх. №
000030-12246-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12246, 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,
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гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ 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: к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л
„Мургавец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя
и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”,
общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12541-07.11.2017/ /вх. №
000030-12247-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12247, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги
Христов Хаджийски и Рашо Колев Рашков – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.9."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12726-10.11.2017/ /вх. №
000030-12617-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12809-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12618-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12618, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Димитър Талев” № 1.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12808-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12619-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12619, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12689-10.11.2017/ /вх. №
000030-12613-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12613, 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, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 41
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ 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.
2.13."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12729-10.11.2017/ /вх. №
000030-12614-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12614, 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,
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.
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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
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, 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ 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.
2.14."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12724-10.11.2017/ /вх. №
000030-12615-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12615 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска”
№ 1.

Стр. 42
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър,
обл. София - град, ул. „Търговска” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ 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.
2.15."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12725-10.11.2017/ /вх. №
000030-12616-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12616 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, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор
Александров” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12536-07.11.2017/ /вх. № 00003012320-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.

Стр. 43
София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
Държавната 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 БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12691-10.11.2017/ /вх. № 00003012508-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12508, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“,
ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12686-10.11.2017/
/вх. № 000030-12493-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12493 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.

Стр. 44
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12684-10.11.2017/
/вх. № 000030-12497-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12497 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 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.
2.20."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-12649-09.11.2017/
/вх. № 000030-12554-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12554, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 45
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12695-10.11.2017/ /вх. № 00003012623-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12623, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
област Силистра, ул. „Никола Петков“ № 7 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Никола Петков“ № 7 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.
2.22."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12688-10.11.2017/ /вх. № 00003012612-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12612 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 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.
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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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12685-10.11.2017/ /вх. № 00003012495-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12495, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр.
Петрич, за намаление на 3 /три/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри октомври“ № 4,
ЕИК: 201890044, представлявано от Полина Милчева Янакиева – управител, и Румен Борисов
Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за намаление на 3 /три/ и подмяна на 2
/два/броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-12667-09.11.2017/ /вх. №
000030-12510-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12510, 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 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
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 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, 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. София, район
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12666-09.11.2017/ /вх. №
000030-12528-06.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12528, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата, подмяна на 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. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в
УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. „Христо Ботев” – север.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров Думчев
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата, подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ
2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. „Христо Ботев” – север.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, 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
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За - 4
Против - няма.
2.26."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12669-09.11.2017/ /вх. №
000030-12529-06.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12529, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за подмяна на 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.
Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център
„Асеновец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров Думчев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център
„Асеновец”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, 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.
2.27."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12665-09.11.2017/ /вх. №
000030-12408-30.10.2017/
На 30.10.2017 г. с вх. № 000030-12408, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов” № 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
„ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Свети
Княз Борис” № 119, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Юлиан Данев Саръмовуправител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов”
№ 2.
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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.
2.28."ЛМ 2 - ПЕТРОВИ" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-12670-09.11.2017/ /вх. №
000030-12545-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12545, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Л М 2 - ПЕТРОВИ” ООД, гр.
Първомай, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Първомай, област Пловдив, ул. „Яворов” № 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 „Л М 2 ПЕТРОВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул.
„Орфей” № 7, ЕИК: 115845371, представлявано заедно и поотделно от Милко Янчев Петров
и Лилия Георгиева Петрова – Петкова – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Яворов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Л М 2 - ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1266809.11.2017/ /вх. № 000030-12496-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 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 ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов Маринов
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/физическо лице - търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1266009.11.2017/ /вх. № 000030-12489-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12489 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести Септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести Септември” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1266109.11.2017/ /вх. № 000030-12490-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12490 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
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Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
Държавната 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."ИГНАТОВ 08" ООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12657-09.11.2017/ /вх. № 00003012409-30.10.2017/
На 30.10.2017 г. с вх. № 000030-12409, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 и Мариян
Досев Досев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата 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.
2.33."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12656-09.11.2017/ /вх. № 00003012484-01.11.2017/
На 01.11.2017 г. с вх. № 000030-12484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални
места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места,
увеличение с 56 /петдесет и шест/ броя на игралните места на игрален автомат „Електронно
бинго“ и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ТИЙ
ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван
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Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от Цвета Георгиева Иванова – управител, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места
с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места и
увеличение с 56 /петдесет и шест/ броя на игралните места на игрален автомат „Електронно
бинго“ в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12655-09.11.2017/ /вх. №
000030-12501-02.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12501 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Мария Георгиева Джингарова - управител, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12538-07.11.2017/ /вх. № 000030-1231927.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12319, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-12648-09.11.2017/ /вх. № 000030-1250703.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12507, 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 БЕТ3” 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, хотелски комплекс „Ален мак”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12647-09.11.2017/ /вх. №
000030-12509-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12509, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати 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”,
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ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати 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.
2.38."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12701-10.11.2017/ /вх. № 00003012579-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12579 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе“ № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПРО ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе“ № 75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-12560-07.11.2017/ /вх. № 00003012456-01.11.2017/
На 01.11.2017 г. с вх. № 000030-12456, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. гр.
Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв.
„Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 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 „ФЕНИКС2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър" № 1, ап.
7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за подмяна на 2 /два/
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броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – Юг”,
бул. „Хаджи Димитър” № 33 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.
2.40."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12562-07.11.2017/ /вх. № 000030-1249402.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12494, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ-70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 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. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, 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 „МОТ70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 113, вх. F, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ-70” ЕООД, 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.
2.41."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-12561-07.11.2017/ /вх.
№ 000030-12483-01.11.2017/
На 01.11.2017 г. с вх. № 000030-12483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
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„Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12539-07.11.2017/ /вх. № 00003012135-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12135, 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
намаление на 2 /два/ броя игрални места и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 150.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 намаление на 2 /два/ броя игрални места и
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 150.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-12556-07.11.2017/ /вх. № 00003012321-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост” № 2, хотел „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление : гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
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Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно, за увеличение 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа“.
Държавната 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."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12548-07.11.2017/ /вх. №
000030-12184-26.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12184, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Наба Ийстгруп” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 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 „Наба
Ийстгруп” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър”
№ 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Наба Ийстгруп” 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.
2.45."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12723-10.11.2017/ /вх. №
000030-12584-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12584, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 15 /петнадесет/ 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, район „Одесос“, ул. „Баба Тонка“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител,
за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, ул. „Баба Тонка“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” 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.
2.46."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12571-08.11.2017/ /вх. № 000030-1218526.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12185 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
подмяна на 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. Дулово, област:
Силистра, ул. „Байкал” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата и игрална зала с адрес: гр. Дулово, област: Силистра, ул.
„Байкал” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47"КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12799-13.11.2017/ /вх. № 000030-1218626.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, област
Разград, пл. „Момина чешма”, кино Димитър Благоев.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, област Разград, пл.
„Момина чешма”, кино Димитър Благоев.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-12570-08.11.2017/ /вх. №
000030-12245-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12245 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12573-08.11.2017/ /вх. № 000030-1234927.10.2017/
На 27.10.2017 г. г. с вх. № 000030-12349, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2. В изпълнение на задълженията по чл.
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33 от ЗХ се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12557-07.11.2017/ /вх. №
000030-12318-27.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12318, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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
– 1“, бул. „Андрей Сахаров“, № 74 А, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12555-07.11.2017/ /вх.
№ 000030-12123-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12123, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН
ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 1 /един/ игрален автомат
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с 6 /шест/ броя игрални маста и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д.
Скобелев” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340-та”, № 13, ЕИК: 121450425, представляван от Йордан Станчев Динев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 1 /един/ игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални маста в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил
Д. Скобелев” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”,
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."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12735-13.11.2017/ /вх. №
000030-12597-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12597, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Белозем,
област Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от Стефан Койчев Стефанов – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Белозем, област
Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12736-13.11.2017/ /вх. №
000030-12610-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Христо Ботев“
№ 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.54."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12737-13.11.2017/ /вх. №
000030-12611-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12611, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.Труд, област
Пловдив, ул. „Карловска“ № 40 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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от Стефан Койчев Стефанов – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Труд, област Пловдив,
ул. „Карловска“ № 40 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.
2.55."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12738-13.11.2017/ /вх. №
000030-12637-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.56."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12751-13.11.2017/ /вх. № 000030-1249802.11.2017/
На 02.11.2017 г. с вх. № 000030-12498 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.57."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12739-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12519-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12519, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: 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:
І. 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 подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.
2.58."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12772-13.11.2017/ /вх. №
000030-12521-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12521, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: Сливен,
бул. „Хаджи Димитър“ № 38 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:
І. 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 подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“
№ 38 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12754-13.11.2017/ /вх. №
000030-12589-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12589 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Правец,
обл. София, ул. „Елаша” № 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 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.
2.60."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12750-13.11.2017/ /вх. №
000030-12590-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12590 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н
Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 66
За - 4
Против - няма.
2.61."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12752-13.11.2017/ /вх. №
000030-12591-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12591 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис”
№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12747-13.11.2017/ /вх. №
000030-12592-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12592 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.63."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12755-13.11.2017/ /вх. №
000030-12593-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12593 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12748-13.11.2017/ /вх. №
000030-12594-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12594 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златица,
обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 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.
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2.65."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12749-13.11.2017/ /вх. №
000030-12595-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12595 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Мадрид“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Гоце
Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12780-13.11.2017/ /вх. №
000030-12636-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12636 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12784-13.11.2017/ /вх. №
000030-12638-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12638 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12788-13.11.2017/ /вх. №
000030-12639-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12639 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
Държавната 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."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12792-13.11.2017/ /вх. №
000030-12640-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12640 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Гоце
Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12732-13.11.2017/ /вх. № 00003012580-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12580 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-12731-13.11.2017/ /вх. № 00003012532-06.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12532, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, в резултат на което игралните
места намаляват с 1 /един/ брой и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МОНТЕСИТО-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692, представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, в резултат на което игралните места
намаляват с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Грую”
№ 88А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12720-10.11.2017/ /вх. № 00003012628-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12628, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, област
Търговище, ул.“Неофит Рилски“ № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЖОКЕР
КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар
планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян Великов
Делийски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 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.
2.73."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-12727-10.11.2017/ /вх. № 00003012632-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12632, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
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за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белене, ул.“Иван
Вазов“ № 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 „ДЖОКЕР
КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар
планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян Великов
Делийски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Белене, 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.
2.74."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12721-10.11.2017/ /вх. №
000030-12630-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12630, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Константин Иречек” № 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
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 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.
2.75."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-12722-10.11.2017/ /вх. №
000030-12631-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12631, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Цар Калоян, ул. „Царевец” № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Цар Калоян, ул. „Царевец” № 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.
2.76."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12778-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12719-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 6 /шест/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места 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
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални
места 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.
2.77."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12783-13.11.2017/ /вх. № 000030-1256507.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12565, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-Л”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12787-13.11.2017/ /вх. № 000030-1256607.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”,
ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 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 „БРИЗЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” 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.
2.79."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-12794-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12761-13.11.2017/
На 13.11.2017 г. с вх. № 000030-12761 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр.
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Димитровград, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 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.
2.80."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-1279813.11.2017/ /вх. № 000030-12563-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12563 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 подмяна на 7 /седем/ броя 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 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 „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, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-1280213.11.2017/ /вх. № 000030-12564-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12564 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 подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 92.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 92.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12801-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12707-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12707 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”,
гр. Пловдив, 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. Пловдив, район „Централен“, ул. „Гладстон“ № 7-9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Гладстон“ № 7-9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, 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.
2.83."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-12818-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12709-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12709 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 4 /четири/ броя
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игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“
№ 108.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 108.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, 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.
2.84."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-12791-13.11.2017/ /вх.
№ 000030-12693-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12693, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление със 16 /шестнадесет/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, обл.
София, х-л „Рила”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за подмяна на подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата и намаление със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, обл. София, х-л „Рила”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.85."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12771-13.11.2017/ /вх. № 000030-1253406.11.2017/
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-12534 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход 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.
2.86."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12807-13.11.2017/ /вх. № 000030-1265809.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места с 12
/дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за намаление с 2 /два/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрален автомат и
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места
с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.87."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-12813-13.11.2017/
/вх. № 000030-12662-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12662, 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 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. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД Д 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.88."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12812-13.11.2017/ /вх. № 000030-1276313.11.2017/
На 13.11.2017 г. с вх. № 000030-12763, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
подмяна на 5 /пет/ броя, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул. ”Михаил Добромиров” № 43 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: : гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап.
75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна
на 5 /пет/ броя и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, област Пловдив, ул. „Михаил Добромиров” № 43 В.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, 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.
2.89."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12814-13.11.2017/ /вх. № 00003012679-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12679, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла река” № 4Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител , за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул.
„Бяла река” № 4Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12811-13.11.2017/ /вх. № 00003012680-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12680, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора,
ул. „Прохода“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл.
Стара Загора, ул. „Прохода“ № 35.
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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. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД /изх. № 000030-12671-09.11.2017/ /вх. № 000030-1252303.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12523, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта,
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване, промяна на
адреса, на който се намира контролният локален сървър на организатора и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт
за онлайн залагания: www.pokerstars.bg /.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД, със седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8,
бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от Гай Темплър и Рафаел Ашкенази –
директори, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.pokerstars.bg/, както следва:
II. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД, Малта, за промяна на адреса, на който се намира контролният локален сървър
на организатора за организиране на онлайн залагания /от гр. София, бул. „Цариградско шосе”
№ 135, ет. 3 на гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Григорий Горбатенко“ № 3/
III. Да бъдат утвърдени представените от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта, Игрални
условия и правила за организиране онлайн 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.
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12789-13.11.2017/ /вх. №
000030-12643-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12643 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.7777.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София изх. № 000030-1280313.11.2017/ /вх. № 000030-12513-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12513, 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/ брой 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- ГР. СОФИЯ, ОБЛ. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА 5“, БЛ. 524, ВХ. 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.
4.2"БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274313.11.2017/ /вх. № 000030-12515-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12515, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
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ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за 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/ брой 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- С.РАВНО ПОЛЕ, ОБЛ. СОФИЯ, УЛ. „РАВНОПОЛСКА ПРОЛЕТ“ № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274213.11.2017/ /вх. № 000030-12516-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12516, 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/ брой 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:
- С. АНТОН, ОБЛ. СОФИЯ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 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.
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4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12544-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235427.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12354, 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 4 /четири/ и увеличение
с 10 /десет/ 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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с 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. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 25 А;
2.гр. Силистра, ж.к. „Младост I A“, бл. 504, вх. Б;
3.гр. Батановци, обл. Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 5;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. „Ангел войвода“ № 81;
2.с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
3.гр. Смядово, обл. Шумен, ул. „Беласица“ № 4;
4.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
5.с. Краище, общ. Беласица, обл. Благоевград, ул. „Единадесета“ № 67;
6.гр. Перник, ул. „Димитър Благоев“ № 15;
7.с. Боров дол, общ. Твърдица, обл. Сливен, ж.к. „Миньор“, бл. 26;
8.с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. София, УПИ 1, кв. 14 А;
9.гр. Варна, ул. „Младежка“ № 46;
10.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 80.
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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12797-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275313.11.2017/
На 13.11.2017 г. с вх. № 000030-12753, 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 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 4 /четири/ и
увеличение с 12 /дванадесет/ 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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с 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. Пловдив, ул. "Македония" № 107, вх. 3, ет. 1;
2.гр. Враца, ж. к. "Дъбника" бл. 135;
3.с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. "Мануш войвода“ № 3;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, кв. "Сини камъни" № 57.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 26;
2.с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 2;
3.с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, УПИ XXIII, - 387, кв. 45;
4.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Княз Борис I" № 14;
5.гр. Пловдив, ул. "Огражден";
6.гр. Роман, обл. Враца, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6;
7.гр. Нова Загора, обл. Сливен, пл. „Търговски“, сграда № 1, ет. 0;
8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10 г;
9.с. Якимово, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 102;
10.гр. Бургас, ул. „Георги Баев“, пазар „Лазур“;
11.гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Шипка“ № 4А;
12.гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 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.
4.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12786-13.11.2017/ /вх. №
000030-12642-09.11.2017/
На 09.11.2017 г. с вх. № 000030-12642, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
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„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на 12 /дванадесет/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
1.
2.
3.

СТАР АДРЕС
гр. Перник, кв. Изток, ул. „Благой Гебрев“ № 35а
гр. Варна, сп. Техникумите по бул. „Сливница“
посока кв. „Младост“
гр. Приморско, ул. „Шипка“ № 3

5.
6.
7.

гр. София, ПИ с идентификатор 68134.2042.2585,
до кв. 9, м. кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско
шосе“
гр. Казанлък, ул. „Бачо Киро“ № 006
гр. Плевен, ул. „Антим I“ № 26, магазин № 2
гр. Перник, ул. „Черешово топче“ № 2

8.

гр. Видин, ул. „Широка“ № 100

9.

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ – АС пред бл. 55
/до РПУ/, позиция № 9

4.

10. гр. София, ул. „Майор Томпсън“ № 1, вх. Г
11. гр. Костенец, ул. „Търговска“ № 9
12. гр. Кослодуй, ж.к. 2, бл. 70, партер № 9

НОВ АДРЕС
гр. Русе, ул. „Ботевград“ № 16
гр. Варна, спирка „Огоста“ на бул. „Трети Март“, посока
бул. „Цар Освободител“
гр. Велинград, УПИ Х.6840,7330-„За парк“, кв.143,
(Лъджене-център)
гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ № 47
гр. Пазарджик, ул. ,,Петър Бонев“ № 29 б
гр. Раднево, ПИ 61460.505.466
гр. Петрич, УПИ I, кв.97А, ПИ 56126.601.1467
с. Горно Драглище, общ.Разлог, ул. Първа,УПИ I-261 в
кв. 29
гр. Стара Загора, на югозападен тротоар на
кръстовището на ул. „Ген.Столетов“ и ул. „Крайречен
булевард“
гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, приземен етаж
гр. София, пл. „България“ №1, пешеходен подлез НДК
гр. София, ул. „Севастократор Калоян“ № 63

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274513.11.2017/ /вх. № 000030-12512-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12512, 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/ брой на тото пунктовете.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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:
I. 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. СОФИЯ, ОБЛ. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА 5“, БЛ. 524, ВХ. 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.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274413.11.2017/ /вх. № 000030-12514-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12514, 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/ брой 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:
I. 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.РАВНО ПОЛЕ, ОБЛ. СОФИЯ, УЛ. „РАВНОПОЛСКА ПРОЛЕТ“ № 22.
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.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1274113.11.2017/ /вх. № 000030-12517-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12517, 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/ брой 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:
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:
- С. АНТОН, ОБЛ. СОФИЯ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12546-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235327.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12353 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 4 /четири/ и увеличение с 10 /десет/ 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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
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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. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ №25 А;
2.гр. Силистра, ж.к. „Младост I A“, бл. 504, вх. Б;
3.гр. Батановци, обл. Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №5;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ №40
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. „Ангел войвода“ № 81;
2.с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
3.гр. Смядово, обл. Шумен, ул. „Беласица“ № 4;
4.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
5.с. Краище, общ. Беласица, обл. Благоевград, ул. „Единадесета“ № 67;
6.гр. Перник, ул. „Димитър Благоев“ № 15;
7.с. Боров дол, общ. Твърдица, обл. Сливен, ж.к. „Миньор“, бл. 26;
8.с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. София, УПИ 1, кв. 14 А;
9.гр. Варна, ул. „Младежка“ № 46;
10.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12800-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275713.11.2017/
На 13.11.2017 г. с вх. № 000030-12757 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 4 /четири/ и увеличение с 12 /дванадесет/ 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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Пловдив, ул. "Македония" № 107, вх. 3, ет. 1;
2.гр. Враца, ж. к. "Дъбника" бл. 135;
3.с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. "Мануш войвода“ № 3;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, кв. "Сини камъни" № 57.
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II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 26;
2.с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 2;
3.с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, УПИ XXIII, - 387, кв. 45;
4.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Княз Борис I" № 14;
5.гр. Пловдив, ул. "Огражден";
6.гр. Роман, обл. Враца, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6;
7.гр. Нова Загора, обл. Сливен, пл. „Търговски“, сграда № 1, ет. 0;
8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10г;
9.с. Якимово, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 102;
10.гр. Бургас, ул. „Георги Баев“, пазар „Лазур“;
11.гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Шипка“ № 4А;
12.гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 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.
5.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12796-13.11.2017/ /вх. № 00003012624-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12624, 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 4 /четири/ и увеличение с 4 /четири/ букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1.гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Христо Смирненски“ № 7 А;
2.гр. София, общ. Илинден, обл. София – град, ул. „Георче Петров“ № 1;
3.гр. София, общ. Триадица, ж.к. Стрелбище, блок 114;
4.гр. Шумен, пл. „Оборище“ № 6.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 80;
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2.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 12;
3.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10 Г;
4.гр. София, общ. Овча Купел, ул. „Вечерница“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12547-07.11.2017/ /вх. № 000030-1235227.10.2017/
На 27.10.2017 г. с вх. № 000030-12352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 4 /четири/ и увеличение с 10 /десет/ 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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 25 А;
2.гр. Силистра, ж.к. „Младост I A“, бл. 504, вх. Б;
3.гр. Батановци, обл. Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 5;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Карловска“ № 40.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ул. „Ангел войвода“ № 81;
2.с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 37 А;
3.гр. Смядово, обл. Шумен, ул. „Беласица“ № 4;
4.гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
5.с. Краище, общ. Беласица, обл. Благоевград, ул. „Единадесета“ № 67;
6.гр. Перник, ул. „Димитър Благоев“ № 15;
7.с. Боров дол, общ. Твърдица, обл. Сливен, ж.к. „Миньор“, бл. 26;
8.с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. София, УПИ 1, кв. 14 А;
9.гр. Варна, ул. „Младежка“ № 46;
10.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 80.
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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.
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12795-13.11.2017/ /вх. № 000030-1275613.11.2017/
На 13.11.2017 г. с вх. № 000030-12756, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 4 /четири/ и увеличение с 12 /дванадесет/
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 заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Пловдив, ул. "Македония" № 107, вх. 3, ет. 1;
2.гр. Враца, ж. к. "Дъбника" бл. 135;
3.с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. "Мануш войвода“ № 3;
4.гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, кв. "Сини камъни" № 57.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 26;
2.с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 2;
3.с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, УПИ XXIII, - 387, кв. 45;
4.гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Княз Борис I" № 14;
5.гр. Пловдив, ул. "Огражден";
6.гр. Роман, обл. Враца, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6;
7.гр. Нова Загора, обл. Сливен, пл. „Търговски“, сграда № 1, ет. 0;
8.гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10г;
9.с. Якимово, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 102;
10.гр. Бургас, ул. „Георги Баев“, пазар „Лазур“;
11.гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Шипка“ № 4А;
12.гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 57.
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 десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12681-10.11.2017/ /вх. № 000030-1210524.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12105, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано
заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов Ирибозов, образци на удостоверителни знаци
за участие в хазартни игри, за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №
14, АХК „Анел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12549-07.11.2017/ /вх. № 00003012454-01.11.2017/
На 01.11.2017 г. с вх. № 000030-12454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-12424/31.10.2017 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12674-09.11.2017/ /вх. № 00003012553-07.11.2017/
На 07.11.2017 г. с вх. № 000030-12553, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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."ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12781-13.11.2017/ /вх. №
000030-12572-08.11.2017/
На 08.11.2017 г. с вх. № 000030-12572, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 61, ЕИК: 203805555,
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представлявано от Размиг Керопе Чакърян, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12540-07.11.2017/ /вх. № 00003012134-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12134, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет.
1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа,
област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 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.
2.2."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12740-13.11.2017/ /вх. №
000030-12520-03.11.2017/
На 03.11.2017 г. с вх. № 000030-12520, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр. София, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул.
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„Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано от Борислав
Душков Михайлов – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12777-13.11.2017/ /вх. №
000030-12717-10.11.2017/
На 10.11.2017 г. с вх. № 000030-12717, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО ”
АД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО ” АД, гр. София,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7,
ЕИК:175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел Андонов
Ирибозов – изпълнителни директори, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“
№ 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. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12698-10.11.2017/ /вх. №
000030-11953-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11953, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на
хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
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292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, и Биляна
Христова Андреева-Митева - управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране онлайн 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.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
4.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12697-10.11.2017/ /вх. №
000030-11951-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11951, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, и Биляна
Христова Андреева-Митева - управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране онлайн на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета.
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
(онлайн):
5.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12699-10.11.2017/ /вх. №
000030-11954-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11954, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на
залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, и Биляна
Христова Андреева-Митева - управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране онлайн на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване
на факти.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12705 от 10.11.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-12705 от 10.11.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 30.10.2017 г. с вх. № 000030-12397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
Самоков, за подмяна на 6 /шест/ игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх
Йосиф“ № 5.
С вх. № 000030-12527/06.11.2017 г. в ДКХ е внесено заявление за отказ от
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 14.11.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-12759 от 13.11.2017 г.
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9381, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Македония“ № 21 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На 09.11.2017 г. с писмо с вх. № 000030-12629, искателят моли за удължаване на срока
за предоставяне на документи по подаденото искане на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9381 от „РИНГ ГЕЙМИНГ“
ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Македония“ № 21 Б.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включи за разглеждане искане вх. № 0000309943/12.09.2017 г. от "МОПС - СТАНКА АТАНАСОВА" ЕТ, гр. Бургас.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-9943/12.09.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."МОПС - СТАНКА АТАНАСОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-11692-18.10.2017/ /вх.
№ 000030-9943-12.09.2017/
На 12.09.2017 г. с вх. № 000030-9943, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МОПС – СТАНКА
АТАНАСОВА “, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков“ № 10, вх. „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.
На проведеното на 19.10.2017 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта. Във връзка с това Комисията е
отложила произнасянето по искане с вх. № 000030-9943/12.09.2017 г. до изясняване на
горепосочените обстоятелствата.
На проведеното на 14.11.2017 г. заседание председателя на Държавната комисия по
хазарта докладва на членовете за направена допълнителна проверка на искането.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

