РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-000030-8838
Гр. София, 16.09.2015 г.
Днес, 16 септември 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-жа Ивелина Николова,
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. № 982/14.09.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."МЕДЖИК КОИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8407-15.09.2015/ /вх. № 000030-803425.08.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-8409-15.09.2015/ /вх. №
000030-8234-04.09.2015/
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8503-15.09.2015/
/вх. № 000030-8244-04.09.2015/
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-8415-15.09.2015/ /вх. № 000030-551218.06.2015/
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."ДЖИТЕХ ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ (GTECH Germany GmbH) GmbH, Федерелна република
Германия /изх. № 000030-8414-15.09.2015/ /вх. № 000030-6850-15.07.2015/
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."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8412-15.09.2015/ /вх. № 000030-799321.08.2015/
1.2."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8411-15.09.2015/ /вх. № 000030-800824.08.2015/
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1.3."АВРАМОВ 97" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8468-15.09.2015/ /вх. №
000030-7177-24.07.2015/
1.4."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8474-15.09.2015/ /вх. №
000030-7182-24.07.2015/
1.5."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-8466-15.09.2015/ /вх. № 0000308151-28.08.2015/
1.6."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8491-15.09.2015/ /вх. № 000030-7748-19.08.2015/
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БУЛ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8452-15.09.2015/ /вх. № 000030-800924.08.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИМПЕРИАЛ - ДД 2010" ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-8516-15.09.2015/ /вх. №
000030-8187-01.09.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8459-15.09.2015/ /вх. № 000030-748104.08.2015/
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8517-15.09.2015/ /вх. № 000030-752506.08.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8393-14.09.2015/ /вх. №
000030-8143-28.08.2015/
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8505-15.09.2015/ /вх. №
000030-8271-09.09.2015/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8506-15.09.2015/ /вх. №
000030-8302-11.09.2015/
1.4."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-8436-15.09.2015/ /вх. № 000030-825307.09.2015/
1.5."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-8524-15.09.2015/ /вх. № 000030-832312.09.2015/
1.6."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-8531-15.09.2015/ /вх. № 000030-825808.09.2015/
1.7."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-8532-15.09.2015/ /вх. № 000030-825908.09.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8357-14.09.2015/ /вх. № 0000307753-19.08.2015/
2.2."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-8358-14.09.2015/ /вх. №
000030-7724-18.08.2015/
2.3."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-8359-14.09.2015/ /вх. № 000030-774518.08.2015/
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8360-14.09.2015/ /вх. № 000030-779619.08.2015/
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8361-14.09.2015/ /вх. № 000030-779719.08.2015/
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2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8362-14.09.2015/ /вх. № 0000307798-19.08.2015/
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8363-14.09.2015/ /вх. № 000030-779919.08.2015/
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8364-14.09.2015/ /вх. № 000030-780019.08.2015/
2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8454-15.09.2015/ /вх. № 000030-824004.09.2015/
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8456-15.09.2015/ /вх. № 0000308241-04.09.2015/
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8512-15.09.2015/ /вх. № 0000308242-04.09.2015/
2.12."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8514-15.09.2015/ /вх. № 0000308243-04.09.2015/
2.13."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8377-14.09.2015/ /вх. № 0000307803-20.08.2015/
2.14."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8373-14.09.2015/ /вх. № 000030-780520.08.2015/
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8371-14.09.2015/ /вх. № 000030-780620.08.2015/
2.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8382-14.09.2015/ /вх. № 000030-801724.08.2015/
2.17."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8381-14.09.2015/ /вх. № 000030-801824.08.2015/
2.18."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8416-15.09.2015/ /вх. № 000030-801524.08.2015/
2.19."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8383-14.09.2015/ /вх. № 000030-802725.08.2015/
2.20."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-8380-14.09.2015/ /вх. № 000030-816531.08.2015/
2.21."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8379-14.09.2015/ /вх. № 000030-814728.08.2015/
2.22."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8374-14.09.2015/ /вх. № 000030-814828.08.2015/
2.23."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8376-14.09.2015/ /вх. № 000030-814928.08.2015/
2.24."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8372-14.09.2015/ /вх. № 000030-815028.08.2015/
2.25."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8385-14.09.2015/ /вх. № 0000307758-19.08.2015/
2.26."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8388-14.09.2015/ /вх. № 0000307807-20.08.2015/
2.27."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8389-14.09.2015/ /вх. № 0000307808-20.08.2015/
2.28."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8390-14.09.2015/ /вх. №
000030-7848-20.08.2015/
2.29."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8391-14.09.2015/ /вх. № 0000307851-20.08.2015/
2.30."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8392-14.09.2015/ /вх. № 000030-802825.08.2015/
2.31."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-8420-15.09.2015/ /вх. № 000030-819202.09.2015/
2.32."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8421-15.09.2015/ /вх. № 0000308193-02.09.2015/
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2.33."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8476-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-8175-01.09.2015/
2.34."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8477-15.09.2015/ /вх. №
000030-8177-01.09.2015/
2.35."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8431-15.09.2015/ /вх. №
000030-8178-01.09.2015/
2.36."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8430-15.09.2015/ /вх. №
000030-8179-01.09.2015/
2.37."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8427-15.09.2015/ /вх. №
000030-8180-01.09.2015/
2.38."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8429-15.09.2015/ /вх. №
000030-8181-01.09.2015/
2.39."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8475-15.09.2015/ /вх. №
000030-8184-01.09.2015/
2.40."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-842615.09.2015/ /вх. № 000030-8206-02.09.2015/
2.41."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-842815.09.2015/ /вх. № 000030-8207-02.09.2015/
2.42."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8438-15.09.2015/ /вх. № 0000308222-04.09.2015/
2.43."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8437-15.09.2015/ /вх. № 000030-822304.09.2015/
2.44."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8433-15.09.2015/ /вх. №
000030-8224-04.09.2015/
2.45."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8432-15.09.2015/ /вх. № 0000308226-04.09.2015/
2.46."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-8493-15.09.2015/
/вх. № 000030-8227-04.09.2015/
2.47."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-8434-15.09.2015/
/вх. № 000030-8228-04.09.2015/
2.48."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8435-15.09.2015/ /вх. № 0000308250-07.09.2015/
2.49."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8443-15.09.2015/ /вх. № 000030-818201.09.2015/
2.50."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8444-15.09.2015/ /вх. № 000030-818301.09.2015/
2.51."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8446-15.09.2015/ /вх. № 000030-818501.09.2015/
2.52."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8406-15.09.2015/ /вх. №
000030-7754-19.08.2015/
2.53."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8405-15.09.2015/ /вх. №
000030-7755-19.08.2015/
2.54."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8410-15.09.2015/ /вх. №
000030-7756-19.08.2015/
2.55."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8413-15.09.2015/ /вх. №
000030-7757-19.08.2015/
2.56ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8422-15.09.2015/ /вх. № 0000308004-24.08.2015/
2.57."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8423-15.09.2015/ /вх. № 0000308005-24.08.2015/
2.58."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8424-15.09.2015/ /вх. №
000030-8006-24.08.2015/
2.59."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8425-15.09.2015/ /вх. №
000030-8007-24.08.2015/
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2.60."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-8464-15.09.2015/ /вх. № 000030-828910.09.2015/
2.61."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8473-15.09.2015/ /вх. № 0000308162-31.08.2015/
2.62."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8496-15.09.2015/ /вх. № 0000308218-04.09.2015/
2.63."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8535-15.09.2015/ /вх. № 0000308282-10.09.2015/
2.64."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8523-15.09.2015/ /вх. №
000030-8248-07.09.2015/
2.65."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8489-15.09.2015/ /вх. №
000030-8262-08.09.2015/
2.66."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-8521-15.09.2015/ /вх. № 000030-826709.09.2015/
2.67."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-8520-15.09.2015/ /вх. № 000030-826909.09.2015/
2.68."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-8522-15.09.2015/ /вх. № 0000308304-11.09.2015/
2.69."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8527-15.09.2015/ /вх. № 0000308300-11.09.2015/
2.70."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8504-15.09.2015/
/вх. № 000030-8245-04.09.2015/
2.71."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8536-15.09.2015/ /вх. № 0000308283-10.09.2015/
2.72."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8518-15.09.2015/ /вх. № 000030-827409.09.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853915.09.2015/ /вх. № 000030-8159-31.08.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-854115.09.2015/ /вх. № 000030-8161-31.08.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853715.09.2015/ /вх. № 000030-8215-04.09.2015/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-852615.09.2015/ /вх. № 000030-8265-09.09.2015/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8367-14.09.2015/ /вх. № 000030-815328.08.2015/
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8546-15.09.2015/ /вх. № 000030-823904.09.2015/
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8547-15.09.2015/ /вх. № 000030-831311.09.2015/
3.8."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8510-15.09.2015/ /вх. №
000030-8277-10.09.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-854315.09.2015/ /вх. № 000030-8158-31.08.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-854215.09.2015/ /вх. № 000030-8160-31.08.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853315.09.2015/ /вх. № 000030-8214-04.09.2015/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-851915.09.2015/ /вх. № 000030-8264-09.09.2015/
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4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8369-14.09.2015/ /вх. № 000030-815528.08.2015/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8544-15.09.2015/ /вх. № 000030-823504.09.2015/
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8548-15.09.2015/ /вх. № 000030-831511.09.2015/
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8366-14.09.2015/ /вх. № 000030-813427.08.2015/
4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8551-15.09.2015/ /вх. № 000030-830911.09.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8368-14.09.2015/ /вх. № 000030-815428.08.2015/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8549-15.09.2015/ /вх. № 000030-823704.09.2015/
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8550-15.09.2015/ /вх. № 000030-831411.09.2015/
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. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8365-14.09.2015/ /вх. № 000030-783620.08.2015/
1.2."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8384-14.09.2015/ /вх. № 0000307684-17.08.2015/
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-8394-14.09.2015/ /вх. № 000030-815228.08.2015/
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-8419-15.09.2015/ /вх. № 000030-818601.09.2015/
1.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8408-15.09.2015/ /вх. № 000030-823604.09.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8375-14.09.2015/ /вх. № 000030-780420.08.2015/
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8378-14.09.2015/ /вх. № 000030-801624.08.2015/
2.3."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8370-14.09.2015/ /вх. № 000030-814528.08.2015/
2.4."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8386-14.09.2015/ /вх. № 000030-778019.08.2015/
2.5."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8387-14.09.2015/
/вх. № 000030-7801-19.08.2015/
2.6."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8418-15.09.2015/ /вх. № 000030-817601.09.2015/
2.7."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8462-15.09.2015/ /вх. №
000030-7835-20.08.2015/
2.8."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-8490-15.09.2015/ /вх. № 000030-8290-10.09.2015/
2.9."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8495-15.09.2015/ /вх. № 000030-829110.09.2015/
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8494-15.09.2015/ /вх. № 000030-829310.09.2015/
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2.11."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8529-15.09.2015/ /вх. №
000030-8292-10.09.2015/
3. За бинго игри:
3.1."АЙ ДЖИ 2000" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8513-15.09.2015/ /вх. № 000030-830811.09.2015/
4. За лото игри:
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8509-15.09.2015/ /вх. №
000030-8278-10.09.2015/
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-8515-15.09.2015/ /вх. № 000030-827910.09.2015/
5.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-8508-15.09.2015/ /вх. № 000030-828010.09.2015/
5.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8511-15.09.2015/ /вх. №
000030-8276-10.09.2015/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-850715.09.2015/ /вх. № 000030-8471-15.09.2015/
Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1."ПРОКСИМА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8451-15.09.2015/ /вх. № 000030-826008.09.2015/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
982/14.09.2015г./
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:
http://www.atlantisgoldcasino.com/
http://treasureislandjackpots.com/
http://www.mermaidspalacecasino.com/
http://vitalbet.com/
http://betin72.com/
https://www.betvoyager.com/
https://www.betraiser.com/
http://www.7kasino.org/
https://www.betmotion.com/
https://buckandbutler.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.
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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,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.atlantisgoldcasino.com/
2. http://treasureislandjackpots.com/
3. http://www.mermaidspalacecasino.com/
4. http://vitalbet.com/
5. http://betin72.com/
6. https://www.betvoyager.com/
7. https://www.betraiser.com/
8. http://www.7kasino.org/
9. https://www.betmotion.com/
10. https://buckandbutler.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
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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, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-8417-15.09.2015 г./,
/вх. № 000030-8191-02.09.2015 г./
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8191, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, версия на игрален
софтуер на комуникационно оборудване „EGT Multigame Server v.3.2.3” за онлайн
залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

EGT Multigame Server v.3.2.3

Протокол от изпитване №

КС-019 от 26.08.2015 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
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Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

1501-3.2
2014 г.
00109 - Игри с игрални автомати:
1. BURNING HOT;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ULTIMATE HOT;
4. ZODIAC WHEEL;
5. FRUITS KINGDOM;
6. ROYAL SECRETS;
7. GRACE OF CLEOPATRA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE & ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
38. JACKS OR BETTER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
40. JOKER POKER;
41. EUROPEAN ROULETTE;
42. LUCKY HOT;
43. KASHMIR GOLD;
44. 20 DIAMONDS;
45. DARK QUEEN;
46. CASINO MANIA;
47. SUMMER BLISS;
48. PENGUIN STYLE;
49. SECRETS OF ALCHEMY;
50. OIL COMPANY II;
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51. 100 CATS;
52. THE WHITE WOLF;
53. GREAT EMPIRE;
54. HOT & CASH;
55. ACTION MONEY;
56. INCA GOLD II;
57. LUCKY & WILD;
58. AMAZONS’ BATTLE;
59. More LUCKY & WILD;
60. KENO UNIVERSE;
61. EXTREMELY HOT;
62. FOREST TALE;
63. CATS ROYAL;
64. GOLD DUST;
65. THE SECRETS OF LONDON;
66. FROG STORY;
67. GENIUS OF LEONARDO;
68. More DICE & ROLL;
69. 50 HORSES;
70. 2 DRAGONS.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8447-15.09.2015 г./,
/вх. № 000030-8266-09.09.2015 г./
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8266, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия

EVO 3D
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:

ИА-2453.1 от 26.08.2015 г.
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
0874
2015
Видео слот 34 игри:
1. SINGLE QUIKKER;
2. SINGLE ROULETTE;
3. SINGLE BACCARAT;
4. SINGLE SIC BO;
5. THE ADVENTURES OF CAPTAIN NEMO;
6. MOZART deluxe;
7. OCEAN TALE 2;
8. WONDERLAND;
9. QUEEN CLEOPATRA;
10. ROYAL FRUITS;
11. LEGEND OF THE SPHINX;
12. ARRIVA ARRIVA;
13. OCEAN TALE;
14. LEONARDOS CODE;
15. EL TORO;
16. RIO GRANDE;
17. SEALED WITH A KISS;
18. THE GOLDEN BEAR;
19. PIRATES;
20. SPANISH GOLD;
21. CASANOVA;
22. HYPNO HIPPO;
23. PHOENICIA;
24. THIRTEEN (13);
25. FULL MOON;
26. BARS AND SEVENS;
27. RED HOT FRUITS;
28. RED HOT 20;
29. RED HOT 20 XTREME;
30. RED HOT 40;
31. RED HOT 40 XTREME;
32. RED HOT BURNING;
33. CASH RUNNER;
34. TOTAL HOT;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД, гр. София /изх. № 000030-8470-15.09.2015 г./, /вх. №
000030-8281-10.09.2015 г./
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8281, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
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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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост,
ул. „Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

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

NOVOLINE INTERACTIVE PREMIUM EDITION 1,
V 1117.3.1.0
FV 610 F2 / FV 640 F2 / FV 833 F2 / FV 880 F2 / FA 880
F2 B98
ИА-2524 от 04.09.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH /
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/02.12.2014 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
645181
2015 г.
Видео слот:
1. AMERICAN DINER;
2. ARMADILLO ARTIE;
3. AZTEC POWER;
4. BOOK OF RA deluxe;
5. DA VINCI WINS;
6. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
7. DIVINE BEAUTIES;
8. FRUITS OF FORTUNE;
9. GARDEN OF FORTUNE;
10. GOD OF THUNDER;
11. GOLDEN SCARABS II;
12. GORILLA;
13. JUST JEWELS deluxe;
14. JUST JEWELS QUATTRO;
15. KNIGHTS QUEST;
16. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
17. LORD OF THE OCEAN;
18. MEGA JOKER;
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19. NINJA’S PATH;
20. OLIVER’S BAR DELUXE;
21. PLENTY ON TWENTY HOT;
22. POWER STARS;
23. RIVER QUEEN;
24. ROARING FORTIES;
25. SIZZLING HOT deluxe;
26. SIZZLING HOT QUATRO;
27. SPINNING STARS;
28. SUPRA GEMS;
29. TIKI ISLAND;
30. Xtra HOT;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-8525-15.09.2015 г./, /вх. №
000030-8299-11.09.2015 г./
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8299, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред
1.

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ СТТ3

Тип
Протокол от изпитване №

BJ/CP/RP/CHP/PB/3CP/THPB
ИM-110 от 08.09.2015 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

Т15-015
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Година на производство
Вид на играта

2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BLACK JACK;
CARIBBEAN (STUD) POKER;
CASINO HOLD’EM POKER;
RUSSIAN POKER;
PUNTO BANCO;
THREE CARD POKER;
ТЕКСАС ХОЛД’ЕМ БОНУС ПОКЕР.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."МЕДЖИК КОИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8407-15.09.2015/ /вх. № 0000308034-25.08.2015/
На 25.08.2015 г. с вх. № 000030-8034, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от МЕДЖИК
КОИН” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „МЕДЖИК
КОИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130152730,
представлявано от Румен Манолов Данаилов - управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-8409-15.09.2015/ /вх. №
000030-8234-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8234, 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 „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Дулово, 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 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 „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Силистренско шосе“ № 9, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги Стоянов Захариев управител, за промяна в седалището и адреса на управление 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.
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-850315.09.2015/ /вх. № 000030-8244-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8244, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител и Юксел Бирбудак - управител, за промяна в управлението на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-8415-15.09.2015/ /вх. № 000030-551218.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5512, 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 „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта,
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.
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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 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 „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД, със седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8,
бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от Израел Розентал и Майкъл Винсент
Хейзъл – директори, за промени в управлението на дружеството /на 04.06.2015 г. е вписана
следната промяна - като директор e вписан Израел Розентал, а Рафаел Ашкенази е заличен
като такъв/.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „РИЙЛ СПЕЙН”
ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."ДЖИТЕХ ДЖЪРМАНИ“ ГмбХ (GTECH Germany GmbH) GmbH, Федерелна
република Германия /изх. № 000030-8414-15.09.2015/ /вх. № 000030-6850-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6850, 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 „ДЖИТЕХ Джърмани“ ГмбХ
(GTECH Germany GmbH), Федерална Република Германия, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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 ДЖИТЕХ
Джърмани ГмбХ (GTECH Germany GmbH), гр. Любек, Германия, със седалище и адрес на
управление: гр. Любек, район Северен Рейн- Вестфалия, ул. „Ревенсбергерщрасе“ № 41, пощ.
код № 32312, Федерална Република Германия, представлявано от Силвия Йозефине Диц –
управител, за промени в управлението на дружеството /на 20.07.2015 г. е вписана следната
промяна - като директор e заличен Атанасиос Исакидис/.
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:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8412-15.09.2015/ /вх. № 0000307993-21.08.2015/
На 21.08.2015 г. с вх. № 000030-7993, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за 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. Разлог, ул. „Бяла река” № 4Б.
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
„РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Аксаков” № 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог,
ул. „Бяла река” № 4Б, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8411-15.09.2015/ /вх. № 000030-800824.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8008, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив,
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. Пловдив,
ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „К и С
- 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”,
ул. „Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов и Георги
Иванов Букорещлиев – управители, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15, с 84
/осемдесет и четири/ броя игрални автомата със 142 /сто четиридесет и два/ броя игрални
места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."АВРАМОВ 97" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8468-15.09.2015/ /вх. №
000030-7177-24.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВРАМОВ - 97” ЕООД,
гр. Горна Оряховица, 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 105.
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
„АВРАМОВ - 97” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
ул. „Васил Левски” № 8, ЕИК: 104053624, представлявано от Димо Тодоров Аврамов управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 105, с
15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8474-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7182-24.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
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Иванов – /физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-8466-15.09.2015/ /вх. №
000030-8151-28.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за 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. Пирдоп, Софийска област, кв. 87, блок Б 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. 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пирдоп, Софийска област, кв. 87, блок Б 1, с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати със
17 /седемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8491-15.09.2015/ /вх. № 000030-774819.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7748, 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
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
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:
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Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години 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
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
Слатина, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А, с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални
автомата с 54 /петдесет и четири/ 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.
2. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БУЛ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8452-15.09.2015/ /вх. № 0000308009-24.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8009, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Пловдив, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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 „БУЛ
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Кръстю Пастухов”
№ 12 Б, ЕИК: 115946331, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев – управител, за
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИМПЕРИАЛ - ДД 2010" ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-8516-15.09.2015/ /вх. №
000030-8187-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8187, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД,
гр. Шумен, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 30, ЕИК: 104691303, представлявано от Даниел Любенов Радулов управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 30.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД, гр. Шумен:
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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8459-15.09.2015/ /вх. № 000030-748104.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7481, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен,
ул. „Борис Спиров“ № 60.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8517-15.09.2015/ /вх. № 0000307525-06.08.2015/
На 06.08.2015 г. с вх. № 000030-7525, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8393-14.09.2015/
/вх. № 000030-8143-28.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8143, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
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гр. Свиленград, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ и Мехмет Тан – изпълнителни директори, за намаление с 2 /два/ броя в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8505-15.09.2015/
/вх. № 000030-8271-09.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление с 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йоншчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за намаление с
10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8506-15.09.2015/
/вх. № 000030-8302-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални маси и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и
задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йоншчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 3
/три/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-8436-15.09.2015/ /вх. № 000030-825307.09.2015/
На 07.09.2015 г. с вх. № 000030-8253, 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
увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати
в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните маси и намаление с 2 /два/ броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-8524-15.09.2015/ /вх. № 000030-832312.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8323, 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 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати 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.
1.6."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-8531-15.09.2015/ /вх. № 000030-825808.09.2015/
На 08.09.2015 г. с вх. № 000030-8258, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
намаление с 14 /четиринадесет/ броя игрални маси и 57 /петдесет и седем/ броя игрални
автомата в игрално казино в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ,
кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
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намаление с 14 /четиринадесет/ броя игрални маси и 57 /петдесет и седем/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино
Платинум“ (PLATINUM CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-8532-15.09.2015/ /вх. № 000030-825908.09.2015/
На 08.09.2015 г. с вх. № 000030-8259, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрална маса и 9
/девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрално казино с
адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, х-л „Перун”.
С придружително писмо от 12.09.2015 г., в ДКХ бяха внесени допълнителни
документи за промяна на предмета на писмено искане № 000030-8259/08.09.2015 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. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрална маса,
9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрално казино с
адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, х-л „Перун”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8357-14.09.2015/ /вх. №
000030-7753-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7753, 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 намаление с 5 /пет/ броя на игралните 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 намаление с 5 /пет/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-8358-14.09.2015/ /вх. №
000030-7724-18.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7724, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ”
ЕАД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина
Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КОЛОРАДО" ЕООД, гр. Раковски /изх. № 000030-8359-14.09.2015/ /вх. № 0000307745-18.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7745, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ЕООД,
гр. Раковски, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 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,
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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
„КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив,
ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров Айлов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 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.
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8360-14.09.2015/ /вх. № 0000307796-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7796, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин” № 38В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат
и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри
Гагарин” № 38В.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8361-14.09.2015/ /вх. № 0000307797-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115,
кв. 154.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8362-14.09.2015/ /вх. № 0000307798-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8363-14.09.2015/ /вх. № 0000307799-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, к-с „Теодорос”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 31
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, к-с „Теодорос”.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8364-14.09.2015/ /вх. № 0000307800-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7800, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за намаление с 11 /единадесет/ броя игрални автомата и подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 89А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за намаление с 11 /единадесет/ броя игрални
автомата и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска” № 89А.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8454-15.09.2015/ /вх. № 0000308240-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 32
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил
Войвода“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8456-15.09.2015/ /вх. № 0000308241-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 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.
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8512-15.09.2015/ /вх. № 0000308242-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 33
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8514-15.09.2015/ /вх. № 0000308243-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в 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.
2.13."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8377-14.09.2015/ /вх. №
000030-7803-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 34
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8373-14.09.2015/ /вх. № 000030-780520.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7805, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен“, кв „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от Силвия
Монева Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, кв. „Кишинев –
Смирненски“, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8371-14.09.2015/ /вх. № 000030-780620.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7806, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от Силвия
Монева Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, за подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8382-14.09.2015/ /вх. № 000030-801724.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8017, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар
Иван Асен II” № 9В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за намаление
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен
II” № 9В.
Държавната 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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8381-14.09.2015/ /вх. № 000030-801824.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8018, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. „Струма” № 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 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.
2.18."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8416-15.09.2015/ /вх. № 000030-801524.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8015, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 27.
Държавната 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."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8383-14.09.2015/ /вх. № 000030-802725.08.2015/
На 25.08.2015 г. с вх. № 000030-8027, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Парчевич” № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
намаление на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Парчевич”
№ 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.
2.20."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-8380-14.09.2015/ /вх. № 0000308165-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № № 000030-8165, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”,
гр. Дупница, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Дупница, ул. „Кирил и Методий“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Булаир” № 3,
ЕИК: 109039938, представляван от Кирил Борисов Динев /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, ул. „Кирил и
Методий“ № 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.
2.21."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8379-14.09.2015/ /вх. № 000030-814728.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № № 000030-8147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
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ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев
- управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8374-14.09.2015/ /вх. № 000030-814828.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № № 000030-8148, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-Л”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 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."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8376-14.09.2015/ /вх. № 000030-814928.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № № 000030-8149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев -
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управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
Държавната 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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8372-14.09.2015/ /вх. № 000030-815028.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № № 000030-8150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 1 /един/ брой игрален автомат с
4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил,
ул. „Княз Борис I” № 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 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.
2.25."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8385-14.09.2015/ /вх. №
000030-7758-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
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Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8388-14.09.2015/ /вх. № 0000307807-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705,
кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 “ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
Държавната 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."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8389-14.09.2015/ /вх. № 0000307808-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска
област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 “ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
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автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А,
парцел VІІ, кв. 23.
Държавната 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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8390-14.09.2015/ /вх. №
000030-7848-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
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.
2.29."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8391-14.09.2015/ /вх. №
000030-7851-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7851, 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 намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 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 „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
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ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 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.
2.30."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8392-14.09.2015/ /вх. № 000030-802825.08.2015/
На 25.08.2015 г. с вх. № 000030-8028, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област
Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов” № 6 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЕЛТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139,
ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област
Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов” № 6 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-8420-15.09.2015/ /вх. № 000030-819202.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № № 000030-8192, 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 в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„М.М.Г.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил
Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за

Стр. 43
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8421-15.09.2015/ /вх. № 0000308193-02.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8193, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с
5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и поотделно от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12
/дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8476-15.09.2015/
/вх. № 000030-8175-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № № 000030-8175, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
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Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8477-15.09.2015/
/вх. № 000030-8177-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8431-15.09.2015/
/вх. № 000030-8178-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8430-15.09.2015/
/вх. № 000030-8179-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8427-15.09.2015/
/вх. № 000030-8180-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, 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.
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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
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8429-15.09.2015/
/вх. № 000030-8181-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-8475-15.09.2015/
/вх. № 000030-8184-01.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № № 000030-8184, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
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ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-842615.09.2015/ /вх. № 000030-8206-02.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8206, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за намаление с 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
Държавната 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."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-842815.09.2015/ /вх. № 000030-8207-02.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8207, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата, 2
/два/ броя игрални места от съществуващ игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.

Стр. 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 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 „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за намаление с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата и 2 /два/ броя игрални места от съществуващ игрален автомат в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”,
гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8438-15.09.2015/ /вх. № 0000308222-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8222, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов
Благоев– управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов” № 50.
Държавната 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."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8437-15.09.2015/ /вх. № 000030-822304.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8223 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.–РУСЕ” ЕООД, гр. София

Стр. 49
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева – Митева –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Държавната 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."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8433-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-8224-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8224, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Черни връх“ № 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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко
Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо Благоев Георгиев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх“ № 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.
2.45."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8432-15.09.2015/ /вх. № 0000308226-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8226, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 50
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-849315.09.2015/ /вх. № 000030-8227-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8227, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, 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
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-843415.09.2015/ /вх. № 000030-8228-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8228, 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 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 51
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
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.
2.48."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8435-15.09.2015/ /вх. №
000030-8250-07.09.2015/
На 07.09.2015 г. с вх. № 000030-8250, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„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, за увеличение със 7 /седем/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8443-15.09.2015/ /вх. № 000030-818201.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, 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. Шумен,
ул. „Панайот Волов” № 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.

Стр. 52
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов
Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8444-15.09.2015/ /вх. № 000030-818301.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов
Петров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8446-15.09.2015/ /вх. № 000030-818501.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов
Петров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25
микрорайон.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8406-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7754-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7754, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от
„Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 1 /един/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8405-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7755-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7755, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Връбница“, ул. „275“ № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Връбница“, ул. „275“ № 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.
2.54."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8410-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7756-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7756, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ до бл. 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ до бл. 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.
2.55."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8413-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7757-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7757, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Райко Даскалов“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8422-15.09.2015/ /вх. №
000030-8004-24.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8004, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ЛАЙТ-ИН
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов
Евтимов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8423-15.09.2015/ /вх. № 0000308005-24.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8005, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „КАЗИНО
СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964,
представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов и Асен Борисов Георгиев
- управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8424-15.09.2015/ /вх. №
000030-8006-24.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8006, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД,
гр. София за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Г. С. Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8425-15.09.2015/ /вх. №
000030-8007-24.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8007, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И
БЯЛО - 2007” ЕООД, гр. София за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул.“Търговска“№ 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЧЕРНО
И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Търговска“№ 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 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.
2.60."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-8464-15.09.2015/ /вх. № 000030-828910.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8289, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик
– Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8473-15.09.2015/ /вх. №
000030-8162-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № № 000030-8162, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД,
гр. Враца, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Смолян, район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски”
№ 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Смолян, район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8496-15.09.2015/ /вх. № 0000308218-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8218, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от
Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на
4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8535-15.09.2015/ /вх. № 0000308282-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 59
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от
Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров”
№ 74 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8523-15.09.2015/ /вх. №
000030-8248-07.09.2015/
На 07.09.2015 г. с вх. № 000030-8248, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ”
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. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
Иванов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8489-15.09.2015/ /вх. №
000030-8262-08.09.2015/
На 08.09.2015 г. с вх. № 000030-8262, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ”
№ 70, х-л „Ровно”.
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул.
„Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представлявано от Иво Велков
Иванов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 70, х-л „Ровно”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” 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.
2.66."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-8521-15.09.2015/ /вх. № 000030-826709.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8267, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за намаление 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: к.к. „Слънчев бряг”, област Бургас, община Несебър, сити център „Корал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за намаление на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, област Бургас, община Несебър, сити център „Корал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, 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.
2.67."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-8520-15.09.2015/ /вх. № 000030-826909.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8269, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
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гр. Поморие, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Струма” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-8522-15.09.2015/ /вх. № 0000308304-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8527-15.09.2015/ /вх. № 0000308300-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 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.
2.70."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-850415.09.2015/ /вх. № 000030-8245-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8245, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител и Юксел Бирбудак - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 4
Против - няма.
2.71."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8536-15.09.2015/ /вх. № 0000308283-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8283, 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 подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой

Стр. 63
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица,
ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул.
„Черни връх“ № 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8518-15.09.2015/ /вх. № 000030-827409.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
намаление на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 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
„СИТ-33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за намаление на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин
„Деница - 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853915.09.2015/ /вх. № 000030-8159-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № 000030-8159, 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 3
/три/ броя тото 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 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, ж. к. „Слатина“, ул. „Иван Димитров - Куклата“ № 15, м-н № 10;
2. гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 201 А;
3. гр. София, ул. „Тирана“ № 14-16, пазар „Класик“.
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. № 000030-854115.09.2015/ /вх. № 000030-8161-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № 000030-8161, 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 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 промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
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Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
- гр. София, област София, ул. „Преспа“ № 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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853715.09.2015/ /вх. № 000030-8215-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8215, 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 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 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, ж. к. „Волуяк“, ул. „Зорница“ № 61 А;
2. гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Благой Гебрев“ пред бл. 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-852615.09.2015/ /вх. № 000030-8265-09.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8265, 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 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
- гр. Ямбол, ул. „Преслав“ и ул. „Ал. Стамболийски“.
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. № 000030-8367-14.09.2015/ /вх. № 000030-815328.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8153, 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 откриване на 8 /осем/ 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“.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 208;
2. гр. Русе, ул. „Костур“ № 12;
3. гр. Разград, ул. „Цар Симеон I” № 4;
4. с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 86;
5. гр. Варна, ул. „Архитект Мирчев“ № 8;
6. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
7. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20;
8. гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Асен Николов“, пред бл. 814.
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.
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8546-15.09.2015/ /вх. № 000030-823904.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8239, 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 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 6 /шест/ 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 прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Гинци“ № 26;
2. гр. Видин, ул. „Стара планина“ № 58;
3. гр. Русе, ул. „Александровска“ № 55;
4. гр. Чирпан, обл. Стара Загора, ул. „Дружба“;
5. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 24;
6. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 64.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 48;
2. с. Тополи, общ. Варна, ул. „Доктор Атанас Липов“ № 1В;
3. гр. Варна, ул. „Кракра“ № 34;
4. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
5. гр. Сливен, кв. „Речица“ , ул. „Тодор Асенов“ № 12;
6. гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Хан Аспарух“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 68
3.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8547-15.09.2015/ /вх. № 000030-831311.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8313, 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 2 /два/ броя букмейкърски пункта и в откриване на
8 /осем/ 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 прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
2. гр. Ботевград, ул. „Васил Левски“ бл. 2А, ет. 1.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
2. с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Рибарска“ № 7;
3. гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
4. гр. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ № 36;
5. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1А;
6. с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „Горна“ № 375;
7. гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 112;
8. гр. София, ул. „Марагидик“ № 38-40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.8."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8510-15.09.2015/ /вх. №
000030-8277-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8277, 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 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО

Стр. 69
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 18 /осеммнадесет/ 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 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както
следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

гр.СВИЩОВ, общ.СВИЩОВ
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ, общ.ЧЕРВЕН БРЯГ
гр.АХЕЛОЙ, общ.ПОМОРИЕ
гр.ДЕВНЯ, общ.ДЕВНЯ
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ДЕВНЯ, общ.ДЕВНЯ
гр.ЧЕПЕЛАРЕ, общ.ЧЕПЕЛАРЕ
гр.ПИРДОП, общ.ПИРДОП
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.БОЖУРИЩЕ, общ.БОЖУРИЩЕ
с.ЗВЕЗДИЦА, общ.ВАРНА
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
с.КЛАДНИЦА, общ.ПЕРНИК

ул."Петър Ангелов" № 19
ул."Княз Борис I" № 18, терен №4
УПИ II, кв.18а
кв.Девня, до спирката на бул."Съединение", терен №1.34
на ъгъла на ул."Бяло море" и ул."Стара планина", позиция 10.1
бул."Мария Луиза" № 13,15,17
район Лозенец, м.Горни Лозенец 35 СОУ, ул."Крум Попов"
кв.Повеляново, в площадното пространство до спирка на ул."Мусала", ПИ 20482.306.52
УПИ X - 377
УПИ XVIII-847, кв.55
бул."Цар Освободител" № 46
ул."Васил Априлов" № 152 Б
район Връбница, ул."7 - ма" № 2
ул."Капитан Райчо" № 74
бул."Европа" № 28
ул."Феникс" № 54
ул."Юрий Гагарин" № 3А, магазин № 12
ул."Цар Симеон" № 6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-854315.09.2015/ /вх. № 000030-8158-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № 000030-8158, 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 3 /три/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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, ж. к. „Слатина“, ул. „Иван Димитров - Куклата“ № 15, м-н № 10;
2. гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 201 А;
3. гр. София, ул. „Тирана“ № 14-16, пазар „Класик“.
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. № 000030-854215.09.2015/ /вх. № 000030-8160-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № 000030-8160, 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 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 – 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, област София, ул. „Преспа“ № 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.

Стр. 71
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-853315.09.2015/ /вх. № 000030-8214-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8214, 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 2 /два/ броя тото 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 приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Волуяк“, ул. „Зорница“ № 61 А;
2. гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Благой Гебрев“ пред бл. 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-851915.09.2015/ /вх. № 000030-8264-09.09.2015/
На 09.09.2015 г. с вх. № 000030-8264, 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 закриване 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 – 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:
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Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Ямбол, ул. „Преслав“ и ул. „Ал. Стамболийски“.
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. № 000030-8369-14.09.2015/ /вх. № 000030-815528.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8155, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в откриване на 8 /осем/ 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 „СПОРТ ШАНС“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 208;
2. гр. Русе, ул. „Костур“ № 12;
3. гр. Разград, ул. „Цар Симеон I” № 4;
4. с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 86;
5. гр. Варна, ул. „Архитект Мирчев“ № 8;
6. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
7. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20;
8. гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Асен Николов“, пред бл. 814.
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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8544-15.09.2015/ /вх. № 000030-823504.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8235, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
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за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща
се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 6 /шест/ 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 „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Гинци“ № 26;
2. гр. Видин, ул. „Стара планина“ № 58;
3. гр. Русе, ул. „Александровска“ № 55;
4. гр. Чирпан, обл. Стара Загора, ул. „Дружба“;
5. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 24;
6. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 64.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 48;
2. с. Тополи, общ. Варна, ул. „Доктор Атанас Липов“ № 1В;
3. гр. Варна, ул. „Кракра“ № 34;
4. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
5. гр. Сливен, кв. „Речица“ , ул. „Тодор Асенов“ № 12;
6. гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Хан Аспарух“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8548-15.09.2015/ /вх. № 000030-831511.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в закриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 8 /осем/ 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
2. гр. Ботевград, ул. „Васил Левски“ бл. 2А, ет. 1.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
2. с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Рибарска“ № 7;
3. гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
4. гр. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ № 36;
5. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1А;
6. с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „Горна“ № 375;
7. гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 112;
8. гр. София, ул. „Марагидик“ № 38-40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8366-14.09.2015/ /вх. № 0000308134-27.08.2015/
На 27.08.2015 г. с вх. № 000030-8134, 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 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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

гр. Балчик, обл. Варна, ул. „Дунав“ № 34;
гр. Варна, ул. „Архитект Мирчев“ № 8, ет. 1, търговски обект;
гр. Варна, ул. „Кракра“ № 34;
гр. Опака, обл. Търговище, ул. „България“ № 56;
с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище, ул. „Девети септември“ № 5;
гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Славянска“ № 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.
4.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8551-15.09.2015/ /вх. № 0000308309-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8309, 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 5 /пет/ броя и 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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен, ул. „Цар Освободител“ № 3;
2. гр. Русе, ул. „Гео Милев“ № 5;
3. гр. Варна, ул. „Роза“ № 19, ет. 0, кафе за търговска дейност;
4. гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев № 11;
5. гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов“ № 20.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали, УПИ- I, кв. 73;
2. гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Търговска“ № 5;
3. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1А;
4. гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 84;
5. гр. София, общ. Люлин, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
6. гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 112;
7. с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 18.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8368-14.09.2015/ /вх. № 000030-815428.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8154, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 8 /осем/ 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 случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 208;
2. гр. Русе, ул. „Костур“ № 12;
3. гр. Разград, ул. „Цар Симеон I” № 4;
4. с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 86;
5. гр. Варна, ул. „Архитект Мирчев“ № 8;
6. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
7. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20;
8. гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Асен Николов“, пред бл. 814.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8549-15.09.2015/ /вх. № 000030-823704.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
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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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Гинци“ № 26;
2. гр. Видин, ул. „Стара планина“ № 58;
3. гр. Русе, ул. „Александровска“ № 55;
4. гр. Чирпан, обл. Стара Загора, ул. „Дружба“;
5. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 24;
6. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 64.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 48;
2. с. Тополи, общ. Варна, ул. „Доктор Атанас Липов“ № 1В;
3. гр. Варна, ул. „Кракра“ № 34;
4. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
5. гр. Сливен, кв. „Речица“ , ул. „Тодор Асенов“ № 12;
6. гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Хан Аспарух“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8550-15.09.2015/ /вх. № 000030-831411.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 8 /осем/ 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”,
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ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ № 10;
2. гр. Ботевград, ул. „Васил Левски“ бл. 2А, ет. 1.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
2. с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Рибарска“ № 7;
3. гр. Пазарджик, ул. „Вит I“ № 24;
4. гр. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ № 36;
5. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1А;
6. с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „Горна“ № 375;
7. гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 112;
8. гр. София, ул. „Марагидик“ № 38-40.
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. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8365-14.09.2015/ /вх. № 0000307836-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано от Жечо Иванов Маринов – управител, и Таня Пейчева Пейчева - управител,
заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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.
1.2."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8384-14.09.2015/ /вх. № 0000307684-17.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7684, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД,
гр. Несебър, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674,
представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков и Йордан Димитров Йорданов
– управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино,
за игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-8394-14.09.2015/ /вх. № 000030-815228.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8152, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр
Бюйюкер, само двама по двама, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
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.
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-8419-15.09.2015/ /вх. № 000030-818601.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и утвърждаване на 2 /два/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие
в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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 „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, 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 игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, 2 /два/ броя
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8408-15.09.2015/ /вх. № 0000308236-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8236, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
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. За игри с игрални автомати:
2.1."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8375-14.09.2015/ /вх. № 000030-780420.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано
от Георги Методиев Карабельов – управител, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни
образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8378-14.09.2015/ /вх. № 000030-801624.08.2015/
На 24.08.2015 г. с вх. № 000030-8016, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Иван Филипов” № 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:
Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Иван Филипов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 82
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8370-14.09.2015/ /вх. № 000030-814528.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8145, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4, ЕИК: 102739090,
представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав Душков Михайлов управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за обект с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8386-14.09.2015/ /вх. № 0000307780-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7780, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”,
гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1,
ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов и
Светлана Ганчева Милева - управители, за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 83
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-838714.09.2015/ /вх. № 000030-7801-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, ЕИК: 130935662, представлявано от Ердемгил Ихсан – управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
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.
2.6."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8418-15.09.2015/ /вх. № 000030-817601.09.2015/
На 01.09.2015 г. с вх. № 000030-8176, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „И БИ & СИ” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк”
№ 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „И БИ & СИ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98, ЕИК: 203435771,
представлявано от Петко Валентинов Найденов - управител, за игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк” № 98, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 84
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8462-15.09.2015/ /вх.
№ 000030-7835-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА“, гр. Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“
№ 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
ET „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска“ № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА“,
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.
2.8."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-8490-15.09.2015/ /вх. № 000030-829010.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано
от Георги Методиев Карабельов – управител, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 85
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8495-15.09.2015/ /вх. № 0000308291-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8494-15.09.2015/ /вх. № 0000308293-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8293, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
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.
2.11."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8529-15.09.2015/ /вх. №
000030-8292-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8292, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701,
представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За бинго игри:
3.1."АЙ ДЖИ 2000" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8513-15.09.2015/ /вх. № 0000308308-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД,
гр. Габрово, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на числова
лотарийна игра „Бинго“ в обект с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. „ Съзаклятие” № 2, ЕИК: 121844651, представлявано от Васил
Колев Михайлов - управител, Игрални условия и правила за организиране на числова
лотарийна игра „Бинго“ в обект с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 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.
4. За лото игри:
4.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8509-15.09.2015/ /вх. №
000030-8278-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8278, 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 лото игра „ЛОТАРИО“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000308105/26.08.2015 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 „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 и провеждане на лото игра „ЛОТАРИО“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-8515-15.09.2015/ /вх. № 000030-827910.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
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.
5.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-8508-15.09.2015/ /вх. № 000030-828010.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” и утвърждаване на 3 /три/
броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯМОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш плюс 10
години по 20 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална стойност –
3 лв., разновидност „Пакет: 5 игри в 1 билет“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална стойност
– 10 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 „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
II. Да бъдат утвърдени представените 3 /три/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност
„Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш плюс 10 години по 20 000 лева за Рождения ти
ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Пакет: 5 игри в 1
билет“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална стойност – 10 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8511-15.09.2015/ /вх. №
000030-8276-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8276, 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”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” 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”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-850715.09.2015/ /вх. № 000030-8471-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8471, 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 10 /десет/ броя
образци на талони за участие в разновидност „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” - четвърти тираж, 8
000 000 бр. с номинална стойност – 1 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 четвърти тираж на разновидност с
наименование „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ”.
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 бъдат утвърдени представените 10 /десет/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ” - четвърти тираж, 8 000 000 бр. с номинална стойност – 1 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. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1."ПРОКСИМА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8451-15.09.2015/ /вх. № 000030-826008.09.2015/
На 08.09.2015 г. с писмо с вх. № 000030-8260 от „ПРОКСИМА-3” ООД, Държавната
комисия по хазарта е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№ 000030-7891 от 21.08.2015 г. за утвърждаване на модификации на игрално оборудване.
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7425 е подадено писмено заявление от
„ПРОКСИМА-3” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
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изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
Грешката в Решение № 000030-7891 от 21.08.2015 г. се изразява в следното:
В протокол от изпитване № ДП-125 от 22.07.2015 г., издаден от Български институт по
метрология е допусната грешка в изписването на типа на игралното оборудване.
В изготвеното предложение в описанието на игралното оборудване, което ще бъде
утвърдено е допусната грешка в изписването на типа на игралното оборудване, а именно:
№ по
Наименование
ред
1. Тип, версия
Протокол от изпитване №

Mystery Fever Jackpot System III

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

MDJS-III
ДП-125 от 22.07.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
000001
2015

Вярното изписване на типа на представената модификацията, видно от писмо вх. №
000030-8260, както и от приложен протокол от изпитване № ДП-125 от 22.07.2015 г. е:
№ по
Наименование
ред
1. Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

Mystery Fever Jackpot System III
MFJS-III
ДП-125 от 22.07.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения
срок, при които е установено, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта.
На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидната фактическа грешка в Решение № 000030-7891 от 21.08.2015 г.
за утвърждаване на 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, представено от
„ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11,
вх. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин Иванов Стефанов – управител, както
следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
Наименование
ред
1. Тип, версия

Mystery Fever Jackpot System III
MDJS-III
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен) номер
Година на производство

ДП-125 от 22.07.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
000001
2015

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки
1. Докладна записка
По раздел двадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане искания вх. № 000030-839514.09.2015 г. от .„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София и вх. № 000030-8343-14.09.2015
г.; № 000030-8345-14.09.2015 г.; № 000030-8342-14.09.2015 г. и № 000030-8344-14.09.2015 г.
от "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искания вх. № 000030-8395-14.09.2015 г.;
№ 000030-8343-14.09.2015 г.; № 000030-8345-14.09.2015 г.; № 000030-8342-14.09.2015 г. и
№ 000030-8344-14.09.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-8708-16.09.2015 г./,/вх. №
000030-8395-14.09.2015 г./
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8395, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕГНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 134-03, Gamopolis Speedway 70
ИА-2525 от 11.09.2015 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 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

140917-067
2014
Видео слот:
1. 13 Black Cats;
2. 20 Star Party;
3. 40 Shining Jewels;
4. 40 Treasures;
5. Aztec Emperor;
6. Banana Party;
7. Bavarian Forest;
8. Bombay Gems;
9. Brilliants Hot;
10. Cash Blow;
11. Chilli Fruits;
12. Crazy Caterpillar;
13. Dancing Dragons;
14. Deep Sea Adventure;
15. Duck of Luck;
16. Duck of Luck Returns;
17. Emerald Clover;
18. Fluftails;
19. Forest Nymph;
20. Fortune Fish;
21. Full of Luck;
22. Fusion Fruit Beat;
23. Gnome Woods;
24. Great Queen Bee;
25. Groovy Automat;
26. King and Cardinal;
27. Lucky Clover;
28. Lucky Dollar;
29. Magic Jewels;
30. Misty Forest;
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31. Pick the Pick;
32. Pot O’Luck;
33. Pyramid of Gold;
34. Shining Treasures;
35. Tesla Power;
36. The Golden Dynasty;
37. Troll’s Bridge;
38. Wild Clover;
39. Wild Hills;
40. Wolf Valley.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-869916.09.2015/ /вх. № 000030-8343-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8343, 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 123
/сто двадесет и три/ 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.

С. ПОКРАЙНА

пл."Централен" № 1

2.

С. КАПИТАНОВЦИ

ул."Втора" № 3А

3.

ЖП ГАРА ОРЕШЕЦ

ул."Хр.Ботев" 29

4.

С. ЧИРЕН

Дружба №2

5.

С. РОГОЗЕН

Георги Димитров №1

6.

С. БАХОВИЦА

ул."Г.Димитров" 49

7.

С. ЧИФЛИК

Чифлик ул."Т.Каблешков" 1

8.

С. ГРАДЕЖНИЦА

Градешница ул."Ив.Вазов" 112

9.

С. ГАБРОВНИЦА

ул.Китка №1

10.

СМИРНЕНСКИ

ул. „ Ленин“ № 5

11.

С. ОПАНЕЦ

пл Дружба 1

12.

С. ПОДЕМ

пл Вит 1

13.
14.
15.

С. ТОТЛЕБЕН
С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВО
С. ЦАРЕВА ЛИВАДА

ул.Отец П Хилендарски 7
с.Петко Славейковo
ул.Бачо Киро № 8

16.

С. БРЪШЛЕН

ул. " България " № 37

17.

С. ПОЛСКО КОСОВО

пл."9 ІХ " №4

18.

С. БЕЛЦОВ

ул." Г. Димитров " №9
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19.

С. КАРАН ВЪРБОВКА

ул. "Света Марина " № 43

20.

С. КАЦЕЛОВО

ул. " Камбурка " № 4

21.

С. СЕНОВО

ул. " Цар Калоян " № 27

22.

С. МЕДОВИНА

Иван Иванов 20

23.

С. САДИНА

Г.Димитров 46-А

24.

С. СВЕТЛЕН

Стоян Палаузов 60

25.

КОНСТАНТИНОВО

ул. "В. Левски " 23-а

26.

СЛЪНЧЕВО

с. Слънчево

27.

С. БРЕСТАК

ул. Здравец № 2

28.

С. КАМЕНАР

ул. "Княз Борис " 2

29.

С. АВРЕН

ул."Тодор Ноев " 8

30.

С. ПРИСЕЛЦИ

ул. "Централна "11-а

31.

С. МЕДОВЕЦ

ул. 4-та № 1

32.

С. ЦОНЕВО

ул. "Хр.Трендафилов " 38

33.

С. КАРАПЕЛИТ

ул. 1-ва № 16

34.

С. СПАСОВО

ул.10-та, №3

35.

С. ГРАДИЩЕ

ул."Г.Димитров" N 52

36.

С. ДРУМЕВО

ул."Толбухин" N8

37.

С. ЧЕРЕНЧА

ул."Ал.Стамболийски"N 9а

38.

С. КЛИМЕНТ

ул."Съединение" N 64 а

39.

ГР. ПЛИСКА

ул. "Ал.Стамболийски"N 10

40.

С. ОСМАР

ул."В.Коларов" N 42

41.

С. ЯНКОВО

ул."Възраждане"N 55

42.

С. ХАН КРУМ

ул."Преслав"N 13

43.

ГР. СОЗОПОЛ

гр. Созопол-поща

44.

С. ЛОЗЕНЕЦ

с. Лозенец

45.

С. ДЕБЕЛТ

пл."Цвятко Радойнов"

46.

С. ЛЮЛЯКОВО

ул."Тракия" №9

47.

НЕСЕБЪР 1

ул."Месамбрия" №10

48.
49.
50.

РУДНИК
КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"
ГР. СЛИВЕН

ул."Кирил И Методий" №82
КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"
ул."Асеновска" 1А

51.

С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

ул."Съби Димитров" 41

52.

С. ЗИМНИЦА

ул."ХАН АСПАРУХ" N 28

53.

С. БОТЕВО

ул."ХР.БОТЕВ" N 47

54.

С. ЖЪЛТУША

ул. Извън регулацията №30

55.

С. ФОТИНОВО

ул.Оборище №5

56.

С. ЧОРБАДЖИЙСКО

ул.Балкан № 23

57.

С. ПЕРПЕРЕК

обл.Кърджали, №38

58.

С. СТРЕМЦИ

ул.Първи май №6

59.

С. БЯЛ ИЗВОР

с. Бял Извор

60.
61.
62.

С. ЗЕТЬОВО
С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
С. ГЛАВАН

ул. Освобождение № 12
ул. Септемврийци № 54
ул. Сакар № 26

63.

ГР. СТАРА ЗАГОРА

кв. Зора ул. "Знаменосец" № 27

64.

С. БУЗОВГРАД

ул. "Розова долина" № 23

65.

С. ЕНИНА

ул. Българка № 13

66.

С. ЯБЪЛКОВО

ул."Славянска" № 1

67.
68.
69.

С. ЛЕВКА
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО
С. ГЛАВИНИЦА

ул."България" № 2
ул. Люлин № 3
ул. 2-ра № 2

70.

С. ИВАЙЛО

с. Ивайло

71.

С. СВЕТА ПЕТКА

с. Света Петка

72.

С. ВАРВАРА

ул. 27-ма № 4

73.

С. КОВАЧЕВО

с. Ковачево

74.

С. СЕМЧИНОВО

с. Семчиново

75.

С. ИСПЕРИХОВО

с. Исперихово

76.

С. БЕЛАЩИЦА

Пенчо Славейков № 45

77.

С. ДЪЛБОК ИЗВОР

Дълбок извор

78.

С. ИСКРА

Искра

79.

С. ДЪБЕНЕ

Дъбене
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80.

С. ХРИСТО ДАНОВО

Христо Даново

81.

С. БОЛЯРЦИ

Болярци

82.

С. ЧЕШНЕГИРОВО

Чешнегирово

83.
84.
85.

С. СРЯМА
ИРМ ПЛОВДИВ КВ. СЪДИЙСКИ
С. МОМЧИЛОВЦИ

Стряма
ул. „Стоян Михайловски” 16
ул. "Елица" №5

86.

С. БАРУТИН

ул. "Осми март" №2

87.

С. ЗМЕИЦА

ул. "Бор" №1

88.

С. ПАДЕШ

С. ПАДЕШ

89.

С. СЕЛИЩЕ

С. СЕЛИЩЕ

90.

С. БРЕЖАНИ

пл. "Георги Димитров" 1

91.

С. ЧЕРНИЧЕ

ул. "Христо Ботев" 32

92.

С. МУСОМИЩЕ

С.МУСОМИЩА

93.

С. КОРНИЦА

ул. "Гоце Делчев" 1

94.

С. БРЕЗНИЦА

ул. "Балийца" 1

95.

С. ПЛЕТЕНА

С.ПЛЕТЕНА

96.

С. КОПРИВЛЕН

ул. "Драва" 1

97.

С. КУЛАТА

ул. "Брегалница" 3

98.

С. РУПИТЕ

ул. "Илиндин" 16

99.

С. ДАМЯНИЦА

ул. "Даме Груев" 10 А

100.

ГР. МЕЛНИК

ул."Мелник"№107

101.

С. БАЧЕВО

ул."Девети септември" № 4

102.

С. ЮРУКОВО

С.ЮРУКОВО

103.

С. КОНЯВО

ул.” Ленин”42

104.

ГР. КЮСТЕНДИЛ

бул. "Александър Димитров" № 61

105.

С. ЛОЗНО

ул.”14-ти май” 45

106.

С. ТРЕКЛЯНО

ТРЕКЛЯНО

107.

С. КРАЙНИЦИ

пл. “Бончук”1

108.

ГР. КОЧЕРИНОВО

пл.”Св.Иван Рилски”

109.

С. СТОБ

ул.”Асен Златаров” 6

110.

С. ДРАГОВИЩИЦА

ул.”9-ти септември”31

111.

С. ЯРДЖИЛОВЦИ

ул.“23-ти април“ 26

112.

С. ДРАГИЧЕВО

ул. „Възраждане“ 74

113.

С. ДОЛНА ДИКАНЯ

с.Долна Диканя

114.

ГР. ЗЕМЕН

ул."Христо Ботев" 4

115.

С. ДИВЛЯ

с.Дивля

116.

С. КОВАЧЕВЦИ

с.Ковачевци

117.

ГР. ПЕРНИК

гр.Перник кв."Бела вода"

118.

С. ВАКАРЕЛ

ул."Васил Левски"№68

119.

С. МИРКОВО

ул."Стамболийски"№32

120.

С. РЕБРОВО

ул."Владимир Заимов "№1

121.

С. ТРУДОВЕЦ

ул."Цар Симеон"№6

122.

ГР. ЧЕЛОПЕЧ

ул."Освобождение"№6

123.

С. РАДУИЛ

ул."Борис Хаджисотиров"№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.
3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-870116.09.2015/ /вх. № 000030-8345-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8345, 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
1 /един/ брой тото пункт.

Стр. 96
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 следния пункт:
1. с. Ъглен, обл. Ловеч, ул. „Илия Волен“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-869816.09.2015/ /вх. № 000030-8342-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8342, 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 123 /сто двадесет и три/ 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 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.

С. ПОКРАЙНА

пл."Централен" № 1

2.

С. КАПИТАНОВЦИ

ул."Втора" № 3А

3.

ЖП ГАРА ОРЕШЕЦ

ул."Хр.Ботев" 29

4.

С. ЧИРЕН

Дружба №2

5.

С. РОГОЗЕН

Георги Димитров №1

6.

С. БАХОВИЦА

ул."Г.Димитров" 49
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7.

С. ЧИФЛИК

Чифлик ул."Т.Каблешков" 1

8.

С. ГРАДЕЖНИЦА

Градешница ул."Ив.Вазов" 112

9.

С. ГАБРОВНИЦА

ул.Китка №1

10.

СМИРНЕНСКИ

ул. „ Ленин“ № 5

11.

С. ОПАНЕЦ

пл Дружба 1

12.

С. ПОДЕМ

пл Вит 1

13.
14.
15.

С. ТОТЛЕБЕН
С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВО
С. ЦАРЕВА ЛИВАДА

ул.Отец П Хилендарски 7
с.Петко Славейковo
ул.Бачо Киро № 8

16.

С. БРЪШЛЕН

ул. " България " № 37

17.

С. ПОЛСКО КОСОВО

пл."9 ІХ " №4

18.

С. БЕЛЦОВ

ул." Г. Димитров " №9

19.

С. КАРАН ВЪРБОВКА

ул. "Света Марина " № 43

20.

С. КАЦЕЛОВО

ул. " Камбурка " № 4

21.

С. СЕНОВО

ул. " Цар Калоян " № 27

22.

С. МЕДОВИНА

Иван Иванов 20

23.

С. САДИНА

Г.Димитров 46-А

24.

С. СВЕТЛЕН

Стоян Палаузов 60

25.

КОНСТАНТИНОВО

ул. "В. Левски " 23-а

26.

СЛЪНЧЕВО

с. Слънчево

27.

С. БРЕСТАК

ул. Здравец № 2

28.

С. КАМЕНАР

ул. "Княз Борис " 2

29.

С. АВРЕН

ул."Тодор Ноев " 8

30.

С. ПРИСЕЛЦИ

ул. "Централна "11-а

31.

С. МЕДОВЕЦ

ул. 4-та № 1

32.

С. ЦОНЕВО

ул. "Хр.Трендафилов " 38

33.

С. КАРАПЕЛИТ

ул. 1-ва № 16

34.

С. СПАСОВО

ул.10-та, №3

35.

С. ГРАДИЩЕ

ул."Г.Димитров" N 52

36.

С. ДРУМЕВО

ул."Толбухин" N8

37.

С. ЧЕРЕНЧА

ул."Ал.Стамболийски"N 9а

38.

С. КЛИМЕНТ

ул."Съединение" N 64 а

39.

ГР. ПЛИСКА

ул. "Ал.Стамболийски"N 10

40.

С. ОСМАР

ул."В.Коларов" N 42

41.

С. ЯНКОВО

ул."Възраждане"N 55

42.

С. ХАН КРУМ

ул."Преслав"N 13

43.

ГР. СОЗОПОЛ

гр. Созопол-поща

44.

С. ЛОЗЕНЕЦ

с. Лозенец

45.

С. ДЕБЕЛТ

пл."Цвятко Радойнов"

46.

С. ЛЮЛЯКОВО

ул."Тракия" №9

47.

НЕСЕБЪР 1

ул."Месамбрия" №10

48.

РУДНИК

ул."Кирил И Методий" №82

49.

КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

50.

ГР. СЛИВЕН

ул."Асеновска" 1А

51.

С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

ул."Съби Димитров" 41

52.

С. ЗИМНИЦА

ул."ХАН АСПАРУХ" N 28

53.

С. БОТЕВО

ул."ХР.БОТЕВ" N 47

54.

С. ЖЪЛТУША

ул. Извън регулацията №30

55.

С. ФОТИНОВО

ул.Оборище №5

56.

С. ЧОРБАДЖИЙСКО

ул.Балкан № 23

57.

С. ПЕРПЕРЕК

обл.Кърджали, №38

58.

С. СТРЕМЦИ

ул.Първи май №6

59.

С. БЯЛ ИЗВОР

с. Бял Извор

60.
61.
62.

С. ЗЕТЬОВО
С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
С. ГЛАВАН

ул. Освобождение № 12
ул. Септемврийци № 54
ул. Сакар № 26

63.

ГР. СТАРА ЗАГОРА

кв. Зора ул. "Знаменосец" № 27

64.

С. БУЗОВГРАД

ул. "Розова долина" № 23

65.

С. ЕНИНА

ул. Българка № 13

66.

С. ЯБЪЛКОВО

ул."Славянска" № 1
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67.
68.
69.

С. ЛЕВКА
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО
С. ГЛАВИНИЦА

ул."България" № 2
ул. Люлин № 3
ул. 2-ра № 2

70.

С. ИВАЙЛО

с. Ивайло

71.

С. СВЕТА ПЕТКА

с. Света Петка

72.

С. ВАРВАРА

ул. 27-ма № 4

73.

С. КОВАЧЕВО

с. Ковачево

74.

С. СЕМЧИНОВО

с. Семчиново

75.

С. ИСПЕРИХОВО

с. Исперихово

76.

С. БЕЛАЩИЦА

Пенчо Славейков № 45

77.

С. ДЪЛБОК ИЗВОР

Дълбок извор

78.

С. ИСКРА

Искра

79.

С. ДЪБЕНЕ

Дъбене

80.

С. ХРИСТО ДАНОВО

Христо Даново

81.

С. БОЛЯРЦИ

Болярци

82.

С. ЧЕШНЕГИРОВО

Чешнегирово

83.
84.
85.

С. СРЯМА
ИРМ ПЛОВДИВ КВ. СЪДИЙСКИ
С. МОМЧИЛОВЦИ

Стряма
ул. „Стоян Михайловски” 16
ул. "Елица" №5

86.

С. БАРУТИН

ул. "Осми март" №2

87.

С. ЗМЕИЦА

ул. "Бор" №1

88.

С. ПАДЕШ

С. ПАДЕШ

89.

С. СЕЛИЩЕ

С. СЕЛИЩЕ

90.

С. БРЕЖАНИ

пл. "Георги Димитров" 1

91.

С. ЧЕРНИЧЕ

ул. "Христо Ботев" 32

92.

С. МУСОМИЩЕ

С.МУСОМИЩА

93.

С. КОРНИЦА

ул. "Гоце Делчев" 1

94.

С. БРЕЗНИЦА

ул. "Балийца" 1

95.

С. ПЛЕТЕНА

С.ПЛЕТЕНА

96.

С. КОПРИВЛЕН

ул. "Драва" 1

97.

С. КУЛАТА

ул. "Брегалница" 3

98.

С. РУПИТЕ

ул. "Илиндин" 16

99.

С. ДАМЯНИЦА

ул. "Даме Груев" 10 А

100.

ГР. МЕЛНИК

ул."Мелник"№107

101.

С. БАЧЕВО

ул."Девети септември" № 4

102.

С. ЮРУКОВО

С.ЮРУКОВО

103.

С. КОНЯВО

ул.” Ленин”42

104.

ГР. КЮСТЕНДИЛ

бул. "Александър Димитров" № 61

105.

С. ЛОЗНО

ул.”14-ти май” 45

106.

С. ТРЕКЛЯНО

ТРЕКЛЯНО

107.

С. КРАЙНИЦИ

пл. “Бончук”1

108.

ГР. КОЧЕРИНОВО

пл.”Св.Иван Рилски”

109.

С. СТОБ

ул.”Асен Златаров” 6

110.

С. ДРАГОВИЩИЦА

ул.”9-ти септември”31

111.

С. ЯРДЖИЛОВЦИ

ул.“23-ти април“ 26

112.

С. ДРАГИЧЕВО

ул. „Възраждане“ 74

113.

С. ДОЛНА ДИКАНЯ

с.Долна Диканя

114.

ГР. ЗЕМЕН

ул."Христо Ботев" 4

115.

С. ДИВЛЯ

с.Дивля

116.

С. КОВАЧЕВЦИ

с.Ковачевци

117.

ГР. ПЕРНИК

гр.Перник кв."Бела вода"

118.

С. ВАКАРЕЛ

ул."Васил Левски"№68

119.

С. МИРКОВО

ул."Стамболийски"№32

120.

С. РЕБРОВО

ул."Владимир Заимов "№1

121.

С. ТРУДОВЕЦ

ул."Цар Симеон"№6

122.

ГР. ЧЕЛОПЕЧ

ул."Освобождение"№6

123.

С. РАДУИЛ

ул."Борис Хаджисотиров"№5

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

Стр. 99
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-870016.09.2015/ /вх. № 000030-8344-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8344, 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 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 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 следния пункт:
1. с. Ъглен, обл. Ловеч, ул. „Илия Волен“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

