РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-11605
Гр. София, 27.11.2015 г.
Днес, 27 ноември 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина
Николова 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. № 128626.11.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11492-26.11.2015/ /вх.
№ 000030-11100-18.11.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11472-26.11.2015/ /вх. №
000030-9620-06.10.2015/
1.2."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11511-26.11.2015/ /вх. №
000030-10897-09.11.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11494-26.11.2015/ /вх. №
000030-11317-20.11.2015/
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11495-26.11.2015/ /вх. №
000030-11318-20.11.2015/
1.3."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-1149026.11.2015/ /вх. № 000030-11061-17.11.2015/
1.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11465-26.11.2015/ /вх. № 00003011115-18.11.2015/
1.5."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11485-26.11.2015/ /вх. № 00003011033-16.11.2015/
1.6."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11475-26.11.2015/ /вх. № 00003011035-16.11.2015/
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1.7."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11480-26.11.2015/ /вх. № 00003011038-16.11.2015/
1.8."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11478-26.11.2015/ /вх. № 00003011039-16.11.2015/
1.9."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11477-26.11.2015/ /вх. № 00003011040-16.11.2015/
1.10."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11474-26.11.2015/ /вх. № 00003011041-16.11.2015/
1.11."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11473-26.11.2015/ /вх. № 00003011042-16.11.2015/
1.12."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11486-26.11.2015/ /вх. № 00003011043-16.11.2015/
1.13."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11476-26.11.2015/ /вх. № 00003011044-16.11.2015/
1.14."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11483-26.11.2015/ /вх. № 000030-1105217.11.2015/
1.15."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11471-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127019.11.2015/
1.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11470-26.11.2015/ /вх. № 00003011053-17.11.2015/
1.17."ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11481-26.11.2015/ /вх. №
000030-11060-17.11.2015/
1.18."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11482-26.11.2015/ /вх. № 000030-1111118.11.2015/
1.19."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-11484-26.11.2015/ /вх. № 00003011266-19.11.2015/
1.20."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-11504-26.11.2015/ /вх. № 00003011267-19.11.2015/
1.21."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-11500-26.11.2015/ /вх. № 00003011055-17.11.2015/
1.22."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-11499-26.11.2015/ /вх. № 00003011054-17.11.2015/
1.23."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11498-26.11.2015/ /вх. № 00003011260-19.11.2015/
1.24."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11497-26.11.2015/ /вх. №
000030-11367-23.11.2015/
1.25."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11503-26.11.2015/ /вх. №
000030-10934-11.11.2015/
1.26."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-11508-26.11.2015/ /вх. №
000030-11416-24.11.2015/
1.27."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11514-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127219.11.2015/
1.28."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11507-26.11.2015/ /вх. № 00003011365-23.11.2015/
1.29."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-11509-26.11.2015/ /вх. № 00003011418-24.11.2015/
1.30."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11517-26.11.2015/ /вх. № 00003011366-23.11.2015/
1.31."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11513-26.11.2015/ /вх. № 00003011368-23.11.2015/
1.32."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11505-26.11.2015/ /вх. № 00003011369-23.11.2015/
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3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1151026.11.2015/ /вх. № 000030-11441-25.11.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1151526.11.2015/ /вх. № 000030-11443-25.11.2015/
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11466-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127719.11.2015/
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11516-26.11.2015/ /вх. №
000030-11445-25.11.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1150626.11.2015/ /вх. № 000030-11440-25.11.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1151226.11.2015/ /вх. № 000030-11442-25.11.2015/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11468-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127919.11.2015/
4.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11469-26.11.2015/ /вх. № 000030-1141524.11.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11467-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127819.11.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11491-26.11.2015/ /вх. № 000030-1106517.11.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11479-26.11.2015/ /вх. №
000030-11051-17.11.2015/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11493-26.11.2015/ /вх. № 00003011120-18.11.2015/
2.3."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11496-26.11.2015/ /вх. № 00003011315-20.11.2015/
Раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-11518 от 26.11.2015 г.
2. Докладна записка
Раздел осми. 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. № 128626.11.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.vixcasino.com/
https://madslotscasino.com/
https://www.mrstarcasino.com/
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https://www.parklanecasino.com/
http://www.thunderboltcasino.com
https://crazywinner.co/
http://www.tigergaming.com/
https://www.betchain.com/
https://www.atlanticcasinoclub.com/
https://www.casinofloor.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 79 от 2015 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.vixcasino.com/
2. https://madslotscasino.com/
3. https://www.mrstarcasino.com/
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4. https://www.parklanecasino.com/
5. http://www.thunderboltcasino.com
6. https://crazywinner.co/
7. http://www.tigergaming.com/
8. https://www.betchain.com/
9. https://www.atlanticcasinoclub.com/
10. https://www.casinofloor.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-11487/26.11.2015 г./,/вх. №
000030-11309-20.11.2015 г./
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11309, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 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 модификация
на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 133-03, Peacock and Dragon
ИА-2478.2 от 24.07.2015 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
1. Peacock and Dragon.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-11488/26.11.2015 г./,/вх. №
000030-11310-20.11.2015 г./
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11310, 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. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 135-03, Five Blessings
ИА-2551 от 19.11.2015 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

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

№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
150423-022
2015
1. Five Blessings

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-11489/26.11.2015 г./,/вх. №
000030-11311-20.11.2015 г./
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11311, 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
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 136-03, The Great Warlord
ИА-2552 от 19.11.2015 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
Гласували - 4
За - 4

150423-022
2015
1. The Great Warlord
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Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11492-26.11.2015/
/вх. № 000030-11100-18.11.2015/
На 18.11.2015 г. с вх. № 000030-11100, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, 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 издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11472-26.11.2015/ /вх. №
000030-9620-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9620 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети
март” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103,
представлявано поотделно от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов –
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
II. Утвърждава представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София:
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1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11511-26.11.2015/ /вх.
№ 000030-10897-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10897, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
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 „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1,
офис 3, ЕИК: 200287869, представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и
Марио Володиев Захаринов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска”
№ 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания за 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 пети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11494-26.11.2015/ /вх. №
000030-11317-20.11.2015/
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Струмяни,
област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-11495-26.11.2015/ /вх. №
000030-11318-20.11.2015/
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хисаря, област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 11
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-1149026.11.2015/ /вх. № 000030-11061-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11061, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СТАРТ-Н-АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ж.к. „Младост 1”, бл. 25-7, вх. А, ап. 7, ЕИК: 821141161, представляван от
Александър Атанасов Георгиев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11465-26.11.2015/ /вх. № 00003011115-18.11.2015/
На 18.11.2015 г. с вх. № 000030-11115, 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 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 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 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 12
За - 4
Против - няма.
1.5."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11485-26.11.2015/ /вх. №
000030-11033-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11033, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/, намаление с 1 /един/ брой игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 1 /един/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” 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.
1.6."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11475-26.11.2015/ /вх. №
000030-11035-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11035, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Алеко Константинов” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Алеко Константинов” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 13
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11480-26.11.2015/ /вх. №
000030-11038-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11038, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11478-26.11.2015/ /вх. №
000030-11039-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11039, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 14
Против - няма.
1.9."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11477-26.11.2015/ /вх. №
000030-11040-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 2 /два/ 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. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” 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.
1.10."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11474-26.11.2015/ /вх. №
000030-11041-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11041, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 15
За - 4
Против - няма.
1.11."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11473-26.11.2015/ /вх. №
000030-11042-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11042, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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.
1.12."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11486-26.11.2015/ /вх. №
000030-11043-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11043, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 16
1.13."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11476-26.11.2015/ /вх. №
000030-11044-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11044, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11483-26.11.2015/ /вх. № 00003011052-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11052, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павел
баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 17
1.15."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-11471-26.11.2015/ /вх. № 00003011270-19.11.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-11270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215,
представлявано поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева –
управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11470-26.11.2015/ /вх. № 00003011053-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне”, ул. „Макгахан” - пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул.
„Макгахан” - пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 18
1.17."ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11481-26.11.2015/
/вх. № 000030-11060-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11060, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР
ТЕНЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 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
ЕТ „ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, ж.к. „Възраждане”, ул. Пиротска № 55, ЕИК: 831430342, представляван от
Александър Тенев Тенев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 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.
1.18."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11482-26.11.2015/ /вх. № 000030-1111118.11.2015/
На 18.11.2015 г. с вх. № 000030-11111, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАРИНА” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”, ЕИК: 121205664, представлявано
от Петьо Христов Найденов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез
„Студентски общежития”.
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. 19
1.19."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-11484-26.11.2015/ /вх. №
000030-11266-19.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11266, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с.
Катуница, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Джебел,
област Кърджали, ул. „Йълдъръм“ ет. № 1, обект – магазин № 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 „МЕТАЛ –
2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Джебел, област Кърджали, ул. „Йълдъръм“ ет. № 1, обект – магазин № 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.
1.20."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-11504-26.11.2015/ /вх. № 00003011267-19.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11267, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с.
Катуница, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
с. Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 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 „МЕТАЛ –
2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални
места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
с. Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 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.

Стр. 20
1.21."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-11500-26.11.2015/ /вх. №
000030-11055-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11055, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев –
управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.22."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-11499-26.11.2015/ /вх. №
000030-11054-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11054, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 1 /един/ брой игрален
автомат 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.
1.23."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11498-26.11.2015/ /вх. №
000030-11260-19.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11260, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 21-Б, 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 „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, 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.
1.24."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11497-26.11.2015/ /вх. №
000030-11367-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11367, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.25."ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-11503-26.11.2015/ /вх. №
000030-10934-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10934, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”,
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гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 3 – търговски център
„Асеновец“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров
Думчев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 3 – търговски
център „Асеновец“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.26."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-11508-26.11.2015/
/вх. № 000030-11416-24.11.2015/
На 24.11.2015 г. с вх. № 000030-11416, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ–НАЙДЕН
ШОПОВ”, гр. Пазарджик, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 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 ЕТ „НЕВИ
–НАЙДЕН ШОПОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Александър
Батемберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров Шопов /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.27."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11514-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127219.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11272, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
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 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 „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” 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.
1.28."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11507-26.11.2015/ /вх. № 00003011365-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11365, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.29."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-11509-26.11.2015/ /вх. №
000030-11418-24.11.2015/
На 24.11.2015 г. с вх. № 000030-11418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.30."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11517-26.11.2015/ /вх. №
000030-11366-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11366 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.31."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11513-26.11.2015/ /вх. №
000030-11368-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11368 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23-юг.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.32."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11505-26.11.2015/ /вх. №
000030-11369-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11369, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 102, ет. 1.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1151026.11.2015/ /вх. № 000030-11441-25.11.2015/
На 25.11.2015 г. с вх. № 000030-11441, 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 закриване 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 26;
2. с. Новград, обл. Русе, ул. „Бузлуджа“ № 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.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1151526.11.2015/ /вх. № 000030-11443-25.11.2015/
На 25.11.2015 г. с вх. № 000030-11443, 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,
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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 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. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Сердика“ № 11;
2. гр. Ловеч, ул. „Панайот Хитов“ № 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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11466-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127719.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11277, 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/ и откриване на 4 /четири/ 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“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Амстердам“ № 19;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Христо Станишев“ № 2;
3. гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев“ № 19;
4. гр. София, ж. к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Царица Йоанна“ № 102;
6. гр. Ботевград, обл. София, ул. „Преслав“ № 38.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:

Стр. 28
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Константин Константинов“ № 8;
2. гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 57;
3. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „3004“ № 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.
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11516-26.11.2015/ /вх.
№ 000030-11445-25.11.2015/
На 25.11.2015 г. с вх. № 000030-11445, 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
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 19 /деветнадесет/ пункта и промяна на административния адрес
на 2 /два/ 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:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГРАД
гр.ТЪРГОВИЩЕ,
общ.ТЪРГОВИЩЕ
гр.МАЛКО ТЪРНОВО,
общ.МАЛКО ТЪРНОВО
гр.БОТЕВГРАД,
общ.БОТЕВГРАД
гр.СРЕДЕЦ, общ.СРЕДЕЦ
гр.РАЗЛОГ, общ.РАЗЛОГ
гр.РАЗЛОГ, общ.РАЗЛОГ
с.ЕНИНА, общ.КАЗАНЛЪК
гр.КАЗАНЛЪК, общ.КАЗАНЛЪК
гр.КАЗАНЛЪК, общ.КАЗАНЛЪК
гр.ПЪРВОМАЙ,

АДРЕС
ПИ с идентификатор 73626.506.633
ПИ с идентификатор 46663.501.1735
УПИ I, кв.62а, ПИ с идентификатор 05815.304.888
УПИ V - 2234, кв.21
ул."Опълченска", обект № 35
ул."Екзарх Йосиф", обект № 29
с.Енина, център
бул."Александър Батенберг", спирка Гимназия, посока изток
ул."Отец Паисий Хилендарски", южно от КООП пазар
ул."Димитър Благоев" № 1

Стр. 29
11
12
13
14
15
16
17
18
19

общ.ПЪРВОМАЙ
гр.МОМЧИЛГРАД,
общ.МОМЧИЛГРАД
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.БЛАГОЕВГРАД,
общ.БЛАГОЕВГРАД
гр.РАЗГРАД, общ.РАЗГРАД
гр.ДИМИТРОВГРАД,
общ.ДИМИТРОВГРАД

УПИ XI, кв.31, пл.сн. №501
жк. "Тракия", зона А-11, бл.45, вх.Б, магазин № 2-Б
бул. „Свобода“ № 35
ж.к."Обеля-1", бл.108, вх.Б, партера
ул."Граф Игнатиев" № 123
бул."Георги Данчев" № 30
бул."Св. Димитър Солунски" № 21
бул. "Априлски въстание" № 3 А
ул."Ромен Ролан" № 7

II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, които са променени:
гр. Перник
гр. Плевен

СТАР АДРЕС
ул. „Петко Каравелов“ № 15А
ж.к. „Дружба“, кв. 32, ПИ №
56722.667.934

гр. Перник

НОВ АДРЕС
ул. „Васил Левскив“ № 12

гр. Плевен

ул. „Васил Левски“ № 104

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. № 000030-1150626.11.2015/ /вх. № 000030-11440-25.11.2015/
На 25.11.2015 г. с вх. № 000030-11440, 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 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 26;
2. с. Новград, обл. Русе, ул. „Бузлуджа“ № 17.

Стр. 30
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. № 000030-1151226.11.2015/ /вх. № 000030-11442-25.11.2015/
На 25.11.2015 г. с вх. № 000030-11442, 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. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Сердика“ № 11;
2. гр. Ловеч, ул. „Панайот Хитов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11468-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127919.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11279, 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 6 /шест/ и откриване на 4 /четирит/ 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:

Стр. 31
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, общ. Столична, ул. „Амстердам“ № 19;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Христо Станишев“ № 2;
3. гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев“ № 19;
4. гр. София, ж. к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Царица Йоанна“ № 102;
6. гр. Ботевград, обл. София, ул. „Преслав“ № 38.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Константин Константинов“ № 8;
2. гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 57;
3. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „3004“ № 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.
4.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11469-26.11.2015/ /вх. № 00003011415-24.11.2015/
На 24.11.2015 г. с вх. № 000030-11415, 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 3 /три/ и откриване на 7 /седем/ 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. гр. Ловеч, ул. „Цачо Шишков“ № 38а;
2. гр. София, общ. Оборище, ул. „Марин Дринов“ № 5А;
3. с. Смоляновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 27.
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ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 39;
2. гр. Божурище, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 7;
3. гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Шеста“ № 2;
4. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
5. гр. Самоков, обл. София, ул. „Отец Паисий“ № 2;
6. гр. София, общ. Люлин, ул. „Ген. Константин Константинов“ № 8;
7. гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Бачо Киро“ № 9.
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. № 000030-11467-26.11.2015/ /вх. № 000030-1127819.11.2015/
На 19.11.2015 г. с вх. № 000030-11278, 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/ и откриване на 4 /четири/ 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”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Амстердам“ № 19;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Христо Станишев“ № 2;
3. гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев“ № 19;
4. гр. София, ж. к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Царица Йоанна“ № 102;
6. гр. Ботевград, обл. София, ул. „Преслав“ № 38.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Константин Константинов“ № 8;
2. гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ № 57;
3. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „3004“ № 5.

Стр. 33
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-11491-26.11.2015/ /вх. № 000030-1106517.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11065, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за деинсталиране на 1 /един/ брой джакпот
система в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната 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."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11479-26.11.2015/ /вх. №
000030-11051-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11051, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец
Паисий”, блок № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
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„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок
№ 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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.
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11493-26.11.2015/ /вх. №
000030-11120-18.11.2015/
На 18.11.2015 г. с вх. № 000030-11120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11339/23.11.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11496-26.11.2015/ /вх. № 00003011315-20.11.2015/
На 20.11.2015 г. с вх. № 000030-11315, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛИТЪЛ МАКАО” 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 „Възраждане”, ул. „Цар Симеон”
№ 228.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вход В, ап. 206,
ЕИК: 203284885, представлявано от Иво Велков Иванов – управител, Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
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. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-11518 от 26.11.2015 г.
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9831, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На 25.11.2015 г. с писмо с вх. № 000030-11438, искателят моли за удължаване на срока
за предоставяне на документи по подадените писмени искания на основание чл. 33, ал. 5,
изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-11576 от 27.11.2015 г.
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9832, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти
септември” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 19.11.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че има неизяснени обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3
от ЗХ.
На проведеното на 27.11.2015 г. заседание с Докладна записка председателят на ДКХ
докладва на членовете за предприетите действия по повод на решението на Комисията от
19.11.2015 г. С писма вх. от 26.11.2015 г. и 27.11.2015 г., „ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН СОФИЯ” ЕООД представи в ДКХ документи във връзка с изясняване обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН - СОФИЯ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, кв. „Младост“, бл. 54А,
вх. А, ет. 3, ап. 5, ЕИК: 202163724, представлявано от Илия Георгиев Чалев - управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 19.
II.
Утвърждава
представените от
„ДИНАМИТ
НОБЕЛ
БАЛКАНСОФИЯ” ЕООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

