РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-4999
Гр. София, 26.05.2015 г.
Днес, 26 май 2015 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. № 604-25.05.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издадени лицензи:
1. Игри в игрално казино и игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4855-25.05.2015/ /вх. № 000030-475321.05.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4786-22.05.2015/ /вх. № 000030-409829.04.2015/
2.2."ФОРТУНА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4782-22.05.2015/ /вх. № 000030-457215.05.2015/
2.3."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4854-25.05.2015/
/вх. № 000030-4749-21.05.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4772-22.05.2015/ /вх. № 000030-439414.05.2015/
1.2."ЩЕРЕВ ТУР" АД, гр. Карлово /изх. № 000030-4777-22.05.2015/ /вх. № 000030-464819.05.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени 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."КИБЕЛА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-4787-22.05.2015/ /вх. № 0000304087-29.04.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4880-25.05.2015/ /вх. № 000030-2879-30.03.2015/
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1.2."КЛС-1" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4883-25.05.2015/ /вх. № 000030-358716.04.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФОКС-1" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4872-25.05.2015/ /вх. № 000030-345608.04.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4763-22.05.2015/ /вх. № 000030-455615.05.2015/
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4856-25.05.2015/ /вх. № 000030-482322.05.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4792-22.05.2015/ /вх. № 000030-464418.05.2015/
2.2."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4793-22.05.2015/ /вх. № 000030-464518.05.2015/
2.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4771-22.05.2015/ /вх. № 0000304322-13.05.2015/
2.4."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4802-22.05.2015/ /вх. № 000030-417005.05.2015/
2.5."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4785-22.05.2015/ /вх. № 000030-412030.04.2015/
2.6."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-4789-22.05.2015/ /вх. № 0000304298-12.05.2015/
2.7."КАЗИНО ЕСКЕЙП ГР. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-4783-22.05.2015/
/вх. № 000030-4562-15.05.2015/
2.8."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-478022.05.2015/ /вх. № 000030-4563-15.05.2015/
2.9."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-4781-22.05.2015/ /вх. № 000030-464318.05.2015/
2.10."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-4775-22.05.2015/
/вх. № 000030-4266-12.05.2015/
2.11."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4774-22.05.2015/ /вх. № 0000304173-07.05.2015/
2.12."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4766-22.05.2015/ /вх. № 000030-414630.04.2015/
2.13."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4767-22.05.2015/ /вх. № 0000304326-13.05.2015/
2.14."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4765-22.05.2015/ /вх. № 0000304548-15.05.2015/
2.15."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4764-22.05.2015/ /вх. № 0000304551-15.05.2015/
2.16."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4769-22.05.2015/ /вх. № 000030-415604.05.2015/
2.17."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград/изх. № 000030-4834-25.05.2015/
/вх. № 000030-4666-19.05.2015/
2.18."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4832-25.05.2015/ /вх. № 000030-4699-19.05.2015/
2.19."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4833-25.05.2015/ /вх. № 000030-4700-19.05.2015/
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2.20."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-4835-25.05.2015/ /вх. № 000030-469819.05.2015/
2.21."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4841-25.05.2015/ /вх. №
000030-4637-18.05.2015/
2.22."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4886-25.05.2015/ /вх. № 0000304633-18.05.2015/
2.23."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4838-25.05.2015/ /вх. № 0000304634-18.05.2015/
2.24."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4839-25.05.2015/ /вх. № 0000304635-18.05.2015/
2.25."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4840-25.05.2015/ /вх. № 0000304636-18.05.2015/
2.26."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4836-25.05.2015/ /вх. № 0000304707-19.05.2015/
2.27."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-4837-25.05.2015/
/вх. № 000030-4715-20.05.2015/
2.28."УИН БЕТ-3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4830-25.05.2015/ /вх. № 000030-455215.05.2015/
2.29."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4825-25.05.2015/ /вх. № 000030-470119.05.2015/
2.30."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4826-25.05.2015/ /вх. № 000030-470219.05.2015/
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-4885-25.05.2015/ /вх. № 0000304734-20.05.2015/
2.32."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4885-25.05.2015/ /вх. №
000030-4736-20.05.2015/
2.33."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4860-25.05.2015/ /вх. №
000030-4751-21.05.2015/
2.34."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4858-25.05.2015/ /вх. №
000030-4752-21.05.2015/
2.35."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4861-25.05.2015/ /вх. № 0000304729-20.05.2015/
2.36."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4862-25.05.2015/ /вх. № 000030-473020.05.2015/
2.37."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4866-25.05.2015/ /вх. № 0000304704-19.05.2015/
2.38."БУКМЕЙКЪР-1 " ООД, гр. София /изх. № 000030-4870-25.05.2015/ /вх. № 000030-432513.05.2015/
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4867-25.05.2015/ /вх. № 000030-470619.05.2015/
2.40."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-4869-25.05.2015/ /вх. № 000030-454715.05.2015/
2.41."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4863-25.05.2015/ /вх. № 0000304165-05.05.2015/
2.42."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4877-25.05.2015/ /вх. № 0000304718-20.05.2015/
2.43."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000304889-25.05.2015/ /вх. № 000030-4756-21.05.2015/
2.44."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000304888-25.05.2015/ /вх. № 000030-4757-21.05.2015/
2.45."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000304887-25.05.2015/ /вх. № 000030-4759-21.05.2015/
2.46."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4884-25.05.2015/ /вх. № 0000304750-21.05.2015/
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3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478422.05.2015/ /вх. № 000030-4546-15.05.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-488125.05.2015/ /вх. № 000030-4795-22.05.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487125.05.2015/ /вх. № 000030-4797-22.05.2015/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487525.05.2015/ /вх. № 000030-4799-22.05.2015/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4788-22.05.2015/ /вх. № 000030-456915.05.2015/
3.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4776-22.05.2015/ /вх. №
000030-4337-13.05.2015/
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4828-25.05.2015/ /вх. №
000030-4739-20.05.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-477822.05.2015/ /вх. № 000030-4545-15.05.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП гр. София /изх. № 000030-487925.05.2015/ /вх. № 000030-4794-22.05.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-486825.05.2015/ /вх. № 000030-4796-22.05.2015/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487325.05.2015/ /вх. № 000030-4798-22.05.2015/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4827-25.05.2015/ /вх. № 000030-457115.05.2015/
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4773-22.05.2015/ /вх. № 000030-433313.05.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4790-22.05.2015/ /вх. № 000030-457015.05.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени 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 с игрални автомати:
1.1."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4760-21.05.2015/ /вх. № 000030-433113.05.2015/
1.2."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4761-21.05.2015/ /вх. № 000030-433213.05.2015/
1.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4791-22.05.2015/ /вх. № 000030-433013.05.2015/
1.4."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-4779-22.05.2015/ /вх. № 000030-421511.05.2015/
1.5."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4829-25.05.2015/ /вх. №
000030-4638-18.05.2015/
1.6."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4876-25.05.2015/ /вх. № 0000304705-19.05.2015/
2. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-485925.05.2015/ /вх. № 000030-4842-25.05.2015/
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2.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4857-25.05.2015/ /вх. №
000030-4755-21.05.2015/
Раздел десети. 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. № 60425.05.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.catclubcasino.com/
https://nexxedge.com/
http://www.panthercasino.com/
https://www.dizzywin.com/
https://www.7bitcasino.com/
http://www.b-bets.com/
http://www.jackpotluck.com/
https://www.kingplayer.com/
http://www.770red.com/
https://www.hopa.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 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,
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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://www.catclubcasino.com/
2. https://nexxedge.com/
3. http://www.panthercasino.com/
4. https://www.dizzywin.com/
5. https://www.7bitcasino.com/
6. http://www.b-bets.com/
7. http://www.jackpotluck.com/
8. https://www.kingplayer.com/
9. http://www.770red.com/
10. https://www.hopa.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 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4864-25.05.2015 г./,/вх. № 000030-432313.05.2015 г./
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4323, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
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.
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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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Lion of Venice

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Helix
ИА-2482 от 05.05.2015 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

HXS8004677
2015 г.
Видео слот:
1. Lion of Venice

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4865-25.05.2015 г./,/вх. № 000030-432413.05.2015 г./
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4324, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в
страната, както следва:
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1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Fortunes of Atlantis

Тип
Протокол от изпитване №

Helix
ИА-2483 от 07.05.2015 г.

Производител

Aristocrat Technologies Ltd
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

HXS8004676
2015 г.
Видео слот:
1. Fortune of Atlantis

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4874-25.05.2015 г./,/вх. № 000030-432813.05.2015 г./
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4328, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Player’s Choice Sapphire Edition

Тип
Протокол от изпитване №

Helix
ИА-2481 от 04.05.2015 г.
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Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Aristocrat Technologies Ltd
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
HXS8004675
2015 г.
Видео слот:
1. 5 Dragons - Sapphire Edition;
2. Timber Wolf Deluxe;
3. 50 Lions;
4. Wild Panda;
5. Dolphin Treasure;
6. Big Red Deluxe.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4882-25.05.2015 г./,/вх. № 000030-436813.05.2015 г./
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4368, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Electric Boogaloo Quick Fire Jackpots

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

VIRIDIAN
ИА-2479 от 27.04.2015 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

DX117354V
2013 г.
Видео слот:
1. Electric Boogaloo Quick Fire Jackpots.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-4878-25.05.2015
г./,/вх. № 000030-4639-18.05.2015 г./
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4639, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” № 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Електронна рулетка LTTR

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-LTTR-A/EGT-LTTR-L
ИА-2487 от 15.05.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

105915
2015 г.
1. EUROPEAN ROULETTE;
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По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издадени лицензи:
1. Игри в игрално казино и игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4855-25.05.2015/ /вх. № 0000304753-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4753, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15,
игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Таня Пейчева Пейчева - управители, за промяна в управлението на дружеството.
Държавната 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."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4786-22.05.2015/ /вх. № 000030-409829.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4098, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 175211382, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, за промяна на управителите и адреса на управление на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.

Стр. 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.
2.2."ФОРТУНА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4782-22.05.2015/ /вх. № 000030-457215.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4572, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА” ЕООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ФОРТУНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков”
№ 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Василена Николова Янчева – управител, за
промяна в управителя на дружеството.
Държавната 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."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-485425.05.2015/ /вх. № 000030-4749-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4749, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТРЕЖЪР
ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, ЕИК: 200390082, представлявано от Паскал
Стаматов Дойчев - управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4772-22.05.2015/ /вх. № 0000304394-14.05.2015/
На 14.05.2015 г. с вх. № 000030-4394, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ФИЛАДЕЛФИЯ”, гр. Плевен, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, пл. „Свобода“ № 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. 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 № 000030-02 от
05.01.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
пл. „Свобода” № 8 , издадено на „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от
Милослав Пъшев Ангелов-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."ЩЕРЕВ ТУР" АД, гр. Карлово /изх. № 000030-4777-22.05.2015/ /вх. № 000030-464819.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4648, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20-ти юли“ № 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 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 № 000030-1822 от
05.08.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1, издадено на „ЩЕРЕВ ТУР” АД със седалище и адрес на
управление гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1, ЕИК: 115008302,
представлявано от Стилияна Щерева Щерева, преди изтичане на срока му.
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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 писмени 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."КИБЕЛА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-4787-22.05.2015/ /вх. № 0000304087-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4087, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Ямбол, 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. Ямбол, ул. „Търговска” № 132.
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
„КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Търговска”
№ 132, ЕИК: 200933806, представлявано от Силвия Николаева Вергова – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Търговска” № 132, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4880-25.05.2015/ /вх. № 000030-287930.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-2879, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде издаден лиценз на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КЛС-1" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4883-25.05.2015/ /вх. № 000030-358716.04.2015/
На 16.04.2015 г. с вх. № 000030-3587, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЛС-1” 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. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 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 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 „КЛС-1” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Криволак” № 59-61, ет. 1, ЕИК: 121334565, управлявано от
Любомир Кирилов Стоичков – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги
Измирлиев” № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КЛС-1” ЕООД, гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФОКС-1" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4872-25.05.2015/ /вх. № 000030-345608.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3456, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОКС-1“ ООД, гр. Бургас, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ФОКС-1“ ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38, партер, зала „Пагане”, ЕИК: 102046225,
представлявано от Пламен Петков Петков – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, бл. 38 - партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФОКС-1“ ООД, гр. Бургас, 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 писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4763-22.05.2015/ /вх. № 000030-455615.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4556, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4856-25.05.2015/ /вх. № 000030-482322.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в игрално казино с адрес: с.
Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“,
ж.к. „Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С.
Консулт“ АД с представител Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград,
магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4792-22.05.2015/ /вх. № 0000304644-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4644, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4793-22.05.2015/ /вх. № 0000304645-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4645, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3,
ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3,
ет. -1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4771-22.05.2015/ /вх. № 0000304322-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София за подмяна на 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. Добрич, пл.“Независимост“№ 2, ет.1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.“Независимост“№ 2, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4802-22.05.2015/ /вх. № 0000304170-05.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, намаление с 2 /два/ броя на игралните
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, 10–ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места
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с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя на
игралните места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ - 2007” 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.
2.5."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4785-22.05.2015/ /вх. № 000030-412030.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за намаление с 9 /девет/ броя игрални места от съществуващо електронно бинго в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 175211382, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, за намаление с 9 /девет/ броя игрални места от съществуващо
електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
Държавната 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."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-4789-22.05.2015/ /вх. № 0000304298-12.05.2015/
На 12.05.2015 г. с вх. № 000030-4298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
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Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър
Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-478322.05.2015/ /вх. № 000030-4562-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4562, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕСКЕЙП
гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих, за намаление с 3 /три/ броя игрални места, подмяна на
останалия 1 /един/ брой игрално място от игрален автомат и подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044, представлявано от Христо Ганчев Иванов
- управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални места, подмяна на останалия 1 /един/ брой
игрално място от игрален автомат и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-478022.05.2015/ /вх. № 000030-4563-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4563, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ”, гр. Монтана, 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. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ж.к. „Младост 1”, бл. 25-7, вх. А, ап. 7, ЕИК: 821141161, представляван от
Александър Атанасов Георгиев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ”, гр. Монтана, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-4781-22.05.2015/ /вх. № 0000304643-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД,
с. Катуница, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МЕТАЛ –
2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов – управител, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-477522.05.2015/ /вх. № 000030-4266-12.05.2015/
На 12.05.2015 г. с вх. № 000030-4266, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4774-22.05.2015/ /вх. №
000030-4173-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4173, 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 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
Държавната 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."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4766-22.05.2015/ /вх. № 000030-414630.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4146, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИДОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”,
ж.к. „Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125, представлявано от Васил
Видолов Видолов - управител, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4767-22.05.2015/ /вх. № 0000304326-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4326, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев –
управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4765-22.05.2015/ /вх. № 0000304548-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4548, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2, х-л „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.
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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:
І. 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”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от
Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2, х-л
„Добруджа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4764-22.05.2015/ /вх. № 0000304551-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4551, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова“ № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от
Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 44Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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.
2.16."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4769-22.05.2015/ /вх. № 000030-415604.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4156, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
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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 „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната 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."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград/изх. № 000030-483425.05.2015/ /вх. № 000030-4666-19.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4666, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ
ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от
Веселин Кирилов Сивинов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4832-25.05.2015/ /вх. № 000030-469919.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4699, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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. Бургас,
ж.к. „Изгрев“, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“,
бл. 112, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4833-25.05.2015/ /вх. № 000030-470019.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50,
вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.20."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-4835-25.05.2015/ /вх. № 0000304698-19.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4698, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр.
Петрич, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 43, хотелски комплекс „БАЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФРИ
ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис III” № 45, ЕИК: 201783971, представлявано от Димитър Христов Бацанов - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 43, хотелски комплекс „БАЦ“.
Държавната 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."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4841-25.05.2015/ /вх. №
000030-4637-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4637, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 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
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 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.
2.22."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4886-25.05.2015/ /вх. №
000030-4633-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4633, 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,

Стр. 29
гр. Варна, за увеличение с 5 /пет/, подмяна на 1 /един/ и намаление с 5 /пет/ броя игрални
места на съществуващ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Академик Игор Курчатов” № 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за увеличение с 5 /пет/, подмяна на 1 /един/ и намаление с 5 /пет/ броя
игрални места на съществуващ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 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.
2.23."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4838-25.05.2015/ /вх. №
000030-4634-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4634, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
Държавната 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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4839-25.05.2015/ /вх. №
000030-4635-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4635, 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,
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гр.Варна за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
Държавната 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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4840-25.05.2015/ /вх. №
000030-4636-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4636, 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 подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4836-25.05.2015/ /вх. №
000030-4707-19.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД,
гр. София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. “Владислав Варненчик” № 186.
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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 „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ООД с адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1,
ЕИК: 131002203, представлявано от Станислав Венков Николаев – управител, и Нина
Владиславова Петрова – управител, заедно и поотделно, за намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186.
Държавната 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."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-483725.05.2015/ /вх. № 000030-4715-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4715, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 2 /два/ броя игрални автомата 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.
2.28."УИН БЕТ-3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4830-25.05.2015/ /вх. № 000030-455215.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4552, 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” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
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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 „УИН
БЕТ -3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически”, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ -3” 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.
2.29."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4825-25.05.2015/ /вх. № 000030-470119.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4701, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”,
атракционна площадка КВК.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4826-25.05.2015/ /вх. № 000030-470219.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4702, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, за
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подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез
„Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КРИСИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков”, бл. 50, вх. 1,
ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо Ангелов Мелев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”,
подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-4885-25.05.2015/ /вх. №
000030-4734-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за подмяна на 7 /седем/, 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. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско
шосе“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.32."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4885-25.05.2015/ /вх. №
000030-4736-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4736, 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 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4860-25.05.2015/ /вх. №
000030-4751-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 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. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4858-25.05.2015/ /вх. №
000030-4752-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 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. Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4861-25.05.2015/ /вх. №
000030-4729-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4729, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.36."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4862-25.05.2015/ /вх. № 000030-473020.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4730, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и
бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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.
2.37."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4866-25.05.2015/ /вх. № 0000304704-19.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4704, 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. София, за намаление на 1 /един/ брой игрално съоръжение със 7 /седем/ броя игрални
места и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева - управител, за
намаление на 1 /един/ брой игрално съоръжение със 7 /седем/ броя игрални места и подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.38."БУКМЕЙКЪР-1 " ООД, гр. София /изх. № 000030-4870-25.05.2015/ /вх. № 0000304325-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4325, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Атанас Здравков Куртев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4867-25.05.2015/ /вх. № 000030-470619.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4706, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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.
2.40."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-4869-25.05.2015/ /вх. № 000030-454715.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4547, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
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. Свищов,
обл. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. Михаил
Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, обл. Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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.
2.41."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4863-25.05.2015/ /вх. № 0000304165-05.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4165, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Китен, община Приморско, област Бургас, ул. „Странджа” № 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.
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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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Китен, община Приморско, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4877-25.05.2015/ /вх. №
000030-4718-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4718, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-4889-25.05.2015/ /вх. № 000030-4756-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4756, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
за обект с адрес: гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г“.
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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
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-4888-25.05.2015/ /вх. № 000030-4757-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4757, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 1 /един/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Асен
Златаров” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-4887-25.05.2015/ /вх. № 000030-4759-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4759, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални
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автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”
УПИ XII в кв. 207.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 1 /един/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги
Бенковски” УПИ XII в кв. 207.
Държавната 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."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4884-25.05.2015/ /вх. №
000030-4750-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478422.05.2015/ /вх. № 000030-4546-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
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залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/
брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото пунктове, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1.гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Лясковец № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-488125.05.2015/ /вх. № 000030-4795-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4795, 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 откриване на 2
/два/ броя тото 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 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 – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Цветан Радославов“ № 6;
2. гр. Сапарева Баня, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Германея“ № 2.
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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487125.05.2015/ /вх. № 000030-4797-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя
тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Габрово, бул. „Могильов“ –спирка пред „ТЕРА МОЛ“;
2. гр. Габрово, ул „Орловска“- спирка до „Технополис“;
3. гр. Хасково, бул. „България“ спирка пред Младежки център;
4. гр. Хасково, бул. „България“ спирка на пл. „Лебеда“;
5. гр. Добрич, бул. „25 септември“ в градинката до НЕК;
6. гр. Пловдив, спирка № 38 на МГТ, ул. „Димитър Талев“ – спирка срещу училище
„Стефан Караджа“ посока юг-север.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487525.05.2015/ /вх. № 000030-4799-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на адреса на
1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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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 на адрес на
пункт, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да бъде променен адреса на следният пункт:
Стар адрес
1.

с. КАТУНИЦА, обл. ПЛОВДИВ

Нов адрес
с. КАТУНИЦА, обл. ПЛОВДИВ, ул.
ГОСПОДИН НИКОЛОВ № 33

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4788-22.05.2015/ /вх. № 000030-456915.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 7 /седем/ броя 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Чепинци, община Столична, област София-град, ул. „Голяма Могила“ № 1;
2. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Дружба 2“ до бл. 404,
магазин 9;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Никола Петров“ № 11;
4. гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, ул. „Христо Ботев“ № 1 А;
5. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 36, магазин 1;
6. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Димчо Дебелянов“ № 26;
7. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 4;
8. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. „Речица“ пл. „Централен“ № 1 А.
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II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, ул. „Шипка“ № 25;
2. с. Славяново, община Попово, област Търговище, ул. „Девети септември“ № 5;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 24;
5. с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Трета“ № 60;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Астра“ № 4;
7. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к.. „Хале“ № 61, до бл. 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4776-22.05.2015/ /вх. №
000030-4337-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4337, 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”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 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” и „Лото 6
от 47”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 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” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1
2
3
4

БУРГАС
БУРГАС
БУРГАС
с. СИНЕМОРЕЦ,
област Бургас

Ул. „Милин камък“ № 9.
"Славянска" № 73.
ж.к."Меден рудник", пред бл.114, позиция № 55.
Ул. „Преображение“ № 12, ет. 1.

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.
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4828-25.05.2015/ /вх. №
000030-4739-20.05.2015/
На 20.05.2015 г. с вх. № 000030-4739, 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”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 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” и „Лото 6
от 47”, изразяваща се в откриване на 7 /седем/ броя 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 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” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1
2
3
4
5
6
7

гр. РУСЕ
гр. РУСЕ
гр. РУСЕ
гр. РУСЕ
гр. САДОВО, област
ПЛОВДИВ
гр.БЕЛОГРАДЧИК,
област ВИДИН
гр. СОФИЯ

Автобусна спирка № 74, ул. „Даме Груев“, спирка „ЦБА“
Автобусна спирка №156, бул. „Бозвели“
Автобусна спирка № 103, бл.“Добруджа“, ул. „Тулча“
Автобусна спирка № 73, ж.к."Дружба", бл.6,
Ул. „Кирил и Методи“ № 7
Пощенски код 3900
Бул. "Ломско шосе" № 226, ПИ 68134.2815.3045.1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-477822.05.2015/ /вх. № 000030-4545-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4545, 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
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Лясковец № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП гр. София /изх. № 000030-487925.05.2015/ /вх. № 000030-4794-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4794, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя 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 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 – управител, 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”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Цветан Радославов“ № 6;
2. гр. Сапарева Баня, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Германея“ № 2.

Стр. 48
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-486825.05.2015/ /вх. № 000030-4796-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4796, 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 откриване на 6 /шест/ броя 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 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 – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Габрово, бул. „Могильов“ –спирка пред „ТЕРА МОЛ“;
2. гр. Габрово, ул „Орловска“- спирка до „Технополис“;
3. гр. Хасково, бул. „България“ спирка пред Младежки център;
4. гр. Хасково, бул. „България“ спирка на пл. „Лебеда“;
5. гр. Добрич, бул. „25 септември“ в градинката до НЕК;
6. гр. Пловдив, спирка № 38 на МГТ, ул. „Димитър Талев“ – спирка срещу училище
„Стефан Караджа“ посока юг-север.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-487325.05.2015/ /вх. № 000030-4798-22.05.2015/
На 22.05.2015 г. с вх. № 000030-4798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в промяна на адреса на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 49
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 на адрес на
пункт, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да бъде променен адреса на следният пункт:
Стар адрес
1.

с. КАТУНИЦА, обл. ПЛОВДИВ

Нов адрес
с. КАТУНИЦА, обл. ПЛОВДИВ, ул.
„ГОСПОДИН НИКОЛОВ“ № 33.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4827-25.05.2015/ /вх. № 000030-457115.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4571, 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 и надбягвания с коне и
кучета„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя и откриване на 7 /седем/
броя 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Чепинци, община Столична, област София-град, ул. „Голяма Могила“ № 1;
2. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Дружба 2“ до бл. 404,
магазин 9;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Никола Петров“ № 11;
4. гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, ул. „Христо Ботев“ № 1 А;
5. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 36, магазин 1;
6. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Димчо Дебелянов“ № 26;
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7. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 4;
8. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. „Речица“ пл. „Централен“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, ул. „Шипка“ № 25;
2. с. Славяново, община Попово, област Търговище, ул. „Девети септември“ № 5;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 24;
5. с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Трета“ № 60;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Астра“ № 4;
7. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к.. „Хале“ № 61, до бл. 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4773-22.05.2015/ /вх. № 0000304333-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4333, 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 закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 8 /осем/ броя 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 Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община „Искър“, област София-град, ж.к. „Дружба 2“, до бл. 404,
магазин 9.
2. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ № 227;
3. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Цар Иван
Шишман“ № 95
4. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „П.Р. Славейков“ № 28;
5. гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ул. „Алеко Константинов“
№ 31;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Солунска“ № 1 А;
7. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Тодор Страшимиров“ № 6 А.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
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1. гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Младост“ бл. 100;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Авксенти Велешки“ № 3;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. Найден Райков“ № 2 Д;
4. с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова“ № 11;
5. гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ № 20;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 64;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Мали Богдан“ № 29;
8. гр. София, община Овча Купел, област София-град, ж.к.. „Овча Купел 1“, бл. 429.
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:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4790-22.05.2015/ /вх. № 000030-457015.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4570, 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 хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 7 /седем / броя 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Чепинци, община Столична, област София-град, ул. „Голяма Могила“ № 1;
2. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Дружба 2“ до бл. 404,
магазин 9;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Никола Петров“ № 11;
4. гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, ул. „Христо Ботев“ № 1 А;
5. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 36, магазин 1;
6. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Димчо Дебелянов“ № 26;
7. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 4;
8. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. „Речица“ пл. „Централен“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, ул. „Шипка“ № 25;
2. с. Славяново, община Попово, област Търговище, ул. „Девети септември“ № 5;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
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4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“
№ 24;
5. с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Трета“ № 60;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Астра“ № 4;
7. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к.. „Хале“ № 61, до бл. 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени 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 с игрални автомати:
1.1."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4760-21.05.2015/ /вх. № 0000304331-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4331, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 6 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3225/01.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Разлог, област
Благоевград, ул. „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.
1.2."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4761-21.05.2015/ /вх. № 0000304332-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4332, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4Б /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-3249/01.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 53
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „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, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Разлог, 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.
1.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4791-22.05.2015/ /вх. № 000030-433013.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4330, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4048/28.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609,
представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-4779-22.05.2015/ /вх. № 0000304215-11.05.2015/
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4215, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район 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.

Стр. 54
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски –
управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район 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.
1.5."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4829-25.05.2015/ /вх. №
000030-4638-18.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4638, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в 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:
Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1,
ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от Георги Христов Хаджийски –
управител и Рашо Колев Рашков – управител, 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4876-25.05.2015/ /вх. № 0000304705-19.05.2015/
На 19.05.2015 г. с вх. № 000030-4705, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3104/30.03.2015 г./.

Стр. 55
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-485925.05.2015/ /вх. № 000030-4842-25.05.2015/
На 25.05.2015 г. с вх. № 000030-4842, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в нова разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ” - първи тираж,
25 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на
нова разновидност с наименование „ТВОЯТ КЪСМЕТ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ТВОЯТ
КЪСМЕТ” - първи тираж, 25 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 56
Против - няма.
2.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4857-25.05.2015/ /вх. №
000030-4755-21.05.2015/
На 21.05.2015 г. с вх. № 000030-4755, 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”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ НОВОЛОТО” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”, разновидност „Лото
6/47: Спечели Джакпот от 1 000 000 до 3 200 000 лева включващ Къща и Порше - 3лв.“ с общ
брой 32 212 719 бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43,
ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, Игрални условия и
правила за организиране на моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”.
II. Да бъде утвърден представеният 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”, разновидност „Лото 6/47: Спечели Джакпот от
1 000 000 до 3 200 000 лева включващ Къща и Порше - 3лв.“ с общ брой 32 212 719 бр. и
номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

