РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-3772
Гр. София, 17.04.2015 г.
Днес, 17 април 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова и г-н Тодор Керанов – 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. № 482/15.04.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както
и на игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3590-16.04.2015/ /вх. № 000030-273225.03.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-3612-16.04.2015/ /вх. № 0000303179-31.03.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3552-16.04.2015/ /вх. №
000030-3298-01.04.2015/
1.2."УИН БЕТ-3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3608-16.04.2015/ /вх. № 000030-317831.03.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-БАНСКО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3551-16.04.2015/ /вх. № 000030-319131.03.2015/
1.2."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3533-16.04.2015/ /вх. № 000030-344808.04.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ "ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" , гр. Бургас /изх. № 000030-3545-16.04.2015/ /вх. №
000030-2837-27.03.2015/
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Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-3625-16.04.2015/ /вх. № 0000302106-12.03.2015/
1.2."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-3622-16.04.2015/ /вх. № 000030-194709.03.2015/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3623-16.04.2015/ /вх. № 000030-211212.03.2015/
1.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3624-16.04.2015/ /вх. № 000030-211312.03.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3527-16.04.2015/ /вх. № 000030-257021.03.2015/
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-3517-16.04.2015/ /вх. № 000030-283627.03.2015/
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-3534-16.04.2015/ /вх. № 000030-338403.04.2015/
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3602-16.04.2015/ /вх. № 0000303474-09.04.2015/
1.5."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3619-16.04.2015/ /вх. № 000030-330301.04.2015/
1.6."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-3620-16.04.2015/ /вх. №
000030-3380-03.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-3574-16.04.2015/ /вх. № 000030-237117.03.2015/
2.2."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3541-16.04.2015/ /вх. № 000030-256421.03.2015/
2.3."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3528-16.04.2015/ /вх. № 000030-256721.03.2015/
2.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3591-16.04.2015/ /вх. № 000030-278526.03.2015/
2.5."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3530-16.04.2015/ /вх. № 000030-260023.03.2015/
2.6."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3525-16.04.2015/ /вх. № 000030-320131.03.2015/
2.7."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-3529-16.04.2015/ /вх. № 000030-260823.03.2015/
2.8."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3521-16.04.2015/ /вх. № 0000302671-24.03.2015/
2.9."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3578-16.04.2015/ /вх. № 000030-267824.03.2015/
2.10."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3579-16.04.2015/ /вх. №
000030-2681-24.03.2015/
2.11."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3618-16.04.2015/ /вх. №
000030-3466-09.04.2015/
2.12."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3522-16.04.2015/ /вх. № 0000302727-25.03.2015/
2.13."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3523-16.04.2015/ /вх. № 0000302730-25.03.2015/
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2.14."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3536-16.04.2015/ /вх. № 0000302783-26.03.2015/
2.15."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3544-16.04.2015/ /вх. № 0000302784-26.03.2015/
2.16."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3543-16.04.2015/ /вх. № 0000302786-26.03.2015/
2.17."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3538-16.04.2015/ /вх. № 0000302787-26.03.2015/
2.18."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3582-16.04.2015/ /вх. № 0000302791-27.03.2015/
2.19."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-3577-16.04.2015/ /вх. № 0000303144-31.03.2015/
2.20."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-3511-16.04.2015/ /вх. № 000030-319731.03.2015/
2.21."РОСЕН ПЕРИНАРОВ" ЕТ, гр. Сандански /изх. № 000030-3515-16.04.2015/ /вх. №
000030-3198-31.03.2015/
2.22."ХАЗАРТ 09" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-3516-16.04.2015/ /вх. № 000030-319931.03.2015/
2.23."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-3570-16.04.2015/ /вх. № 000030-323901.04.2015/
2.24."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-3571-16.04.2015/ /вх. № 000030-324001.04.2015/
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3524-16.04.2015/ /вх. № 000030-330401.04.2015/
2.26."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3540-16.04.2015/
/вх. № 000030-3366-02.04.2015/
2.27."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3537-16.04.2015/
/вх. № 000030-3367-02.04.2015/
2.28."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3535-16.04.2015/ /вх. № 000030-338203.04.2015/
2.29."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3526-16.04.2015/ /вх. № 0000303386-03.04.2015/
2.30."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3575-16.04.2015/ /вх. № 000030-339503.04.2015/
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3518-16.04.2015/ /вх. №
000030-3431-07.04.2015/
2.32."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3519-16.04.2015/ /вх. №
000030-3432-07.04.2015/
2.33."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3512-16.04.2015/ /вх. № 000030-344408.04.2015/
2.34."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3513-16.04.2015/ /вх. № 000030-344508.04.2015/
2.35."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3514-16.04.2015/ /вх. № 000030-344608.04.2015/
2.36."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-3539-16.04.2015/
/вх. № 000030-3458-08.04.2015/
2.37."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3532-16.04.2015/ /вх. № 000030-349109.04.2015/
2.38."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3542-16.04.2015/ /вх. № 000030-349209.04.2015/
2.39."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3589-16.04.2015/ /вх. № 000030-349309.04.2015/
2.40."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3588-16.04.2015/ /вх. № 0000303343-02.04.2015/
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2.41."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3597-16.04.2015/ /вх. № 000030-348809.04.2015/
2.42."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3596-16.04.2015/ /вх. № 000030-348509.04.2015/
2.43."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3598-16.04.2015/ /вх. № 0000303467-09.04.2015/
2.44."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3600-16.04.2015/ /вх. № 0000303473-09.04.2015/
2.45."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3603-16.04.2015/ /вх. № 000030-348709.04.2015/
2.46."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3605-16.04.2015/ /вх. № 000030-348909.04.2015/
2.47."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3604-16.04.2015/ /вх. № 000030-349009.04.2015/
2.48."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-3606-16.04.2015/ /вх. № 0000303426-07.04.2015/
2.49."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3607-16.04.2015/ /вх. № 000030-341407.04.2015/
2.50."РАДЕЛА 02" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3595-16.04.2015/ /вх. № 000030-259723.03.2015/
2.51."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3592-16.04.2015/ /вх. № 000030-250520.03.2015/
2.52."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3593-16.04.2015/ /вх. № 000030-250620.03.2015/
2.53."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3594-16.04.2015/ /вх. № 000030-250720.03.2015/
2.54."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3621-16.04.2015/ /вх. № 000030-347009.04.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-354716.04.2015/ /вх. № 000030-3109-30.03.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-355416.04.2015/ /вх. № 000030-3379-03.04.2015/
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3548-16.04.2015/ /вх. № 000030-311330.03.2015/
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3555-16.04.2015/ /вх. № 000030-339003.04.2015/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3613-16.04.2015/ /вх. № 000030-348209.04.2015/
3.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3610-16.04.2015/ /вх. №
000030-3503-14.04.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-354616.04.2015/ /вх. № 000030-3106-30.03.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-355316.04.2015/ /вх. № 000030-3378-03.04.2015/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3549-16.04.2015/ /вх. № 000030-311530.03.2015/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3556-16.04.2015/ /вх. № 000030-339103.04.2015/
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4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3614-16.04.2015/ /вх. № 000030-348309.04.2015/
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3611-16.04.2015/ /вх. № 000030-347809.04.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3550-16.04.2015/ /вх. № 000030-311630.03.2015/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3557-16.04.2015/ /вх. № 000030-339203.04.2015/
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3615-16.04.2015/ /вх. № 000030-348409.04.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ-БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3576-16.04.2015/ /вх. № 000030-236317.03.2015/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3599-16.04.2015/ /вх. №
000030-3472-09.04.2015/
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3601-16.04.2015/ /вх. № 0000303581-16.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3580-16.04.2015/ /вх. № 000030-269724.03.2015/
2.2."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3531-16.04.2015/ /вх. № 0000302781-26.03.2015/
2.3."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3573-16.04.2015/ /вх. № 0000303394-03.04.2015/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3520-16.04.2015/ /вх. №
000030-3434-07.04.2015/
3. За лото игри (онлайн):
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, София,
03.04.2015/

/изх. № 000030-3617-16.04.2015/ /вх. № 000030-3388-

4. За залагания върху случайни събития (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3616-16.04.2015/ /вх. № 000030-338703.04.2015/
5. За лотарийни игри:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3609-16.04.2015/ /вх. № 000030-342907.04.2015/
Раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 494 от 16.04.2015 г.
1.2. Докладна записка с изх. № 495 от 16.04.2015 г.
Раздел единадесети. ХІ. Разни.
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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. №
482/15.04.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://skedina.com/
https://www.redstarpoker.eu/
http://www.rspcasino.com/
https://www.redstargames.ru/
https://www.redstarpoker.ru/
https://www.rspcasino.ru/
https://www.betsafe12.com/
http://www.ukcasinoclub.eu/
http://www.grandmondial.eu/
http://www.planetwin365.at/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република България и са
на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
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.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://skedina.com/
2. https://www.redstarpoker.eu/
3. http://www.rspcasino.com/
4. https://www.redstargames.ru/
5. https://www.redstarpoker.ru/
6. https://www.rspcasino.ru/
7. https://www.betsafe12.com/
8. http://www.ukcasinoclub.eu/
9. http://www.grandmondial.eu/
10. http://www.planetwin365.at/

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, както
и на игрален софтуер на комуникационно оборудване за онлайн залагания по списък.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-3558-16.04.2015 г./,/вх. №
000030-2768-25.03.2015 г./
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2768, е подадено писмено заявление от “КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта

Стр. 8
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, игрален софтуер на
комуникационно оборудване „ONLINE GAME SERVER”, тип „OGS” за онлайн
залагания, който може да се експлоатира в страната, както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред
1.

Наименование

ONLINE GAME SERVER

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

OGS
№ КС-015 от 23.03.2015 г.
NYX Interactive AB
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1632/23.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

1410-202
2014
1. 00109 - Игри с игрални автомати:
1.1 Volcano Eruption;
1.2 Mad Mad Monkey;
1.3 300 Shields;
1.4 Crocodopolis;
1.5 Doctor Love;
1.6 Irish Eyes;
1.7 Ramesses Riches;
1.8 Andre the Giant;
1.9 Bangkok Nights;
1.10 Big Foot;
1.11 Call of the Colosseum;
1.12 Shaaark! Superbet;
1.13 Cherry Blossoms;
1.14 Dolphin Reef;
1.15 Fairies Forest;
1.16 King Tiger;
1.17 California Gold;
1.18 Medusa;
1.19 Venetian Rose;
1.20 Enchanted Mermaid;
1.21 Gold Ahoy;
1.22 The Snake Charmer;
1.23 Tootin Car Man;
1.24 Bobby 7s;
1.25 Hot Roller;
1.26 Merlin’s Millions Superbet;
1.27 The Bermuda Mysteries;
1.28 Genie Wild;
1.29 Joker Jester;

Стр. 9
1.30 Oil Mania;
1.31 Irish Eyes 2;
1.32 Dr Love on Vacation;
1.33 Foxin Wins;
1.34 Munchers;
1.35 Maid O Money;
1.36 Pizza Prize;
1.37 Teddy Bears’ Picnic;
1.38 Eastern Dragon;
1.39 5 Knights;
1.40 Emperor’s Garden;
1.41 The Godfather;
1.42 Spanish Eyes;
1.43 Super safari;
1.44 Potion Commotion;
1.45 Wildcat Canyon;
1.46 Easy Slider;
1.47 Napoleon Boney Parts;
1.48 Extra Cash!!;
1.49 Dragon Drop;
1.50 Merlin’s Magic Respins;
1.51 A While on the Nile;
1.52 1 Can 2 Can;
1.53 Medusa II;
1.54 Owl Eyes;
1.55 Casinomeister;
1.56 Titan Storm;
1.57 Wild West;
1.58 Foxin’ Wins Again;
1.59 Judge Dredd;
1.60 Unicorn Legend;
1.61 Roulette Master;
1.62 Blackjack Pro Monte Carlo Multihand;
1.63 Blackjack Pro Monte Carlo Single Hand.
Игралният софтуер на сървър ONLINE GAME
SERVER тип OGS е предназначен за предоставяне на
достъп до хазартни игри през централна
компютърна система на организатор на хазартни
игри за онлайн залагания. Игралният софтуер на
сървъра не осъществява функции по регистрацията
на участниците и управлението на депозитите и
игралните сметки.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ПРОКСИМА-3“ ООД, гр. Русе /изх. № 000030-3559-16.04.2015 г./,/вх. № 000030-279227.03.2015 г./
На 27.03.2015 г. с вх. № 000030-2792, е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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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 „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ет. 4, ЕИК: 117023652, представлявано от
Орлин Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой модификация на игрално
оборудване, която може да се експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ
№ по
ред
1.

Наименование

Phoenix-900

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Play Max
№ ИА-1928.5 от 25.03.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

000001/000002
2015
Видео слот 32 игри:
1. The Magic Goldfish;
2. The Treasure of Camelot;
3. The 7 Wonders;
4. The Legend of Camelot;
5. Fruits Classic;
6. Fruits Mania;
7. Wild 7;
8. Super 7;
9. Multi Fruits;
10. Wild Bar;
11. Royal Fruits;
12. Animal Stars;
13. The Legend of Camelot II;
14. Hawaiian Party;
15. Caribbean party;
16. King Fruits;
17. Age of Ra;
18. Age of Rome;
19. Magic Clover;
20. Book of Zeus;
21. 40 Lucky Lines;
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22. Crazy Animals;
23. 40 Royal Lines;
24. Burning Forties;
25. Happy Fruits;
26. Burning Fruits;
27. Happy Sevens;
28. 20 Happy Lines;
29. 50 Happy Lines;
30. Jewelery Box;
31. Magic Chest;
32. Black Diamond;
Видео покер 8 игри:
33. Star Poker 3;
34. Free Deal & Four Aces Bonus Poker;
35. Wild Deuces & Joker Multipay Poker;
36. Wild Deuces Poker;
37. Double Joker X16 Poker;
38. Free Games Poker;
39. Free Games Poker Turbo;
40. Wild Deuces & Joker Poker;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-3560-16.04.2015 г./,/вх. №
000030-3292-01.04.2015 г./
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3292, е подадено писмено заявление от „РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
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 „РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98,
ЕИК: 121447621, представлявано от Людмила Цонкова Лалева – управител, 1 /един/
брой модификация на игрално оборудване, която може да се експлоатира в страната,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ
№ по
ред
1.

Наименование

e-bingo

Тип, версия

Redfowl 2
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:

ИА-2267.1 от 31.03.2015 г.
„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД/
№ И-1863/08.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД/
№ И-1863/08.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
020-2013
2013
1. Бинго;
2. Бингобот.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3561-16.04.2015 г./,/вх.
№ 000030-3430-07.04.2015 г./
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3430 е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Luxury Lilac

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2467 от 03.04.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

Стр. 13
сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

3000009710
2014 г.
Видео слот 10 игри:
1. Anvil of Gold;
2. King Solomon’s Diamonds;
3. Treasure Blast;
4. Wizard’s Gold;
5. Gypsy Moon (Cash Fever 2);
6. Poseidon (Cash Fever 2);
7. Sphinx Wild;
8. Treasures of the Pyramids;
9. Stars of Egypt;
10. Brilliant Fruits.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3562-16.04.2015 г./,/вх.
№ 000030-3433-07.04.2015 г./
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3433, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Terrific Teal

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2468 от 03.04.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване

Производител/ номер на
удостоверение

Стр. 14
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
3000010737
2013 г.
Видео слот 10 игри:
11. Anvil of Gold
12. Treasures of the Pyramids II;
13. Queen of Olympus;
14. Jump & Win;
15. Treasure Blast;
16. Action Jack (Cash Fever 2);
17. Poseidon (Cash Fever 2);
18. Glorious King;
19. Sphinx Wild;
20. Juicy Royale.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-3563-16.04.2015
г./,/вх. № 000030-3441-08.04.2015 г./
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3441, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, версия на
игрален софтуер на комуникационно оборудване „EGT Multigame Server v.3.2.2” за
онлайн залагания, която може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

EGT Multigame Server v.3.2.2

Протокол от изпитване №
Производител/ номер на

КС-017 от 06.04.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Стр. 15
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1501-3.2
2014 г.
00109 - Игри с игрални автомати:
1. BURNING HOT;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ULTIMATE HOT;
4. ZODIAC WHEEL;
5. FRUITS KINGDOM;
6. ROYAL SECRETS;
7. GRACE OF CLEOPATRA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE & ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
38. JACKS OR BETTER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
40. JOKER POKER;
41. EUROPEAN ROULETTE;
42. LUCKY HOT;
43. KASHMIR GOLD;
44. 20 DIAMONDS;
45. DARK QUEEN;
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46. CASINO MANIA;
47. SUMMER BLISS;
48. PENGUIN STYLE;
49. SECRETS OF ALCHEMY;
50. OIL COMPANY II;
51. 100 CATS;
52. THE WHITE WOLF;
53. GREAT EMPIRE;
54. HOT & CASH;
55. ACTION MONEY;
56. INCA GOLD II;
57. LUCKY & WILD;
58. AMAZONS’ BATTLE;
59. More LUCKY & WILD;
60. KENO UNIVERSE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-3564-16.04.2015
г./,/вх. № 000030-3442-08.04.2015 г./
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3442, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, игрален
софтуер на комуникационно оборудване „EGT NS Engine v.1.0.0” за онлайн залагания,
който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

КОМУНИКАЦИОННО

ОБОРУДВАНЕ

Наименование

EGT NS Engine v.1.0.0

Протокол от изпитване №

КС-016 от 31.03.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение

ЗА

Стр. 17
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1503-1.0
2015 г.
00109 - Игри с игрални автомати, посредством
уебпортал:
1. BURNING HOT;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ULTIMATE HOT;
4. ZODIAC WHEEL;
5. FRUITS KINGDOM;
6. ROYAL SECRETS;
7. GRACE OF CLEOPATRA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE & ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
38. JACKS OR BETTER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
40. JOKER POKER;
41. EUROPEAN ROULETTE;
42. LUCKY HOT;
43. KASHMIR GOLD;
44. 20 DIAMONDS;
45. DARK QUEEN;
46. CASINO MANIA;
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47. SUMMER BLISS;
48. PENGUIN STYLE;
49. SECRETS OF ALCHEMY;
50. OIL COMPANY II;
51. 100 CATS;
Игрите с игрални автомати се обслужват от игрален
софтуер на комуникационно оборудване за онлайн
залагания EGT Multigame Server v.3.2.1 (Протокол
от изпитване № КС-014/06.02.2015 г.).
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„БАЛКАНФОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3567-16.04.2015 г./,/вх. № 0000303494-09.04.2015 г./
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3494, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Dragon’s Temple 3D

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2466 от 25.03.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

3700000696
2014 г.

Стр. 19
Вид на играта

Видео слот:
1. Dragon’s Temple 3D.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3566-16.04.2015 г./,/вх. № 000030-346909.04.2015 г./
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3469, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, която може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Dancing in Rio
ИА-2411.1 от 07.04.2015 г.
WMS Gaming Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 000030-9300 / 27/11/2014 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

W5076293 – Blade S
2015 г.
Видео слот:
1. Dancing in Rio.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3565-16.04.2015 г./,/вх. № 000030-346809.04.2015 г./
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3468, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона

Стр. 20
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 „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, която може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Multi-Game Game Chest HD#1
ИА-2413.1 от 07.04.2015 г.
WMS Gaming Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 000030-9300 / 27/11/2014 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

W5076289 – Blade S
2015 г.
Видео слот:
1. Lady Godiva;
2. Fashionista;
3. Sea of Tranquility;
4. Raging Rhino;
5. Great Zeus;
6. Lantern Festival;
7. Emperor and Pharaoh;
8. Montezuma.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3590-16.04.2015/ /вх. № 0000302732-25.03.2015/
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2732, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, за
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промяна в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „ИМПЕРИАЛ 55”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 4,
ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов – управител, по реда на чл.
37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-3612-16.04.2015/ /вх. № 0000303179-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3179, 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 „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3552-16.04.2015/ /вх. №
000030-3298-01.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3298, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС
КЛУБ” ООД за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
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представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Сердика, бул. „Мария Луиза“ № 103, ЕИК: 203163289, представлявано заедно и поотделно от
Динко Георгиев Миленчев, Цветелина Иванова Четрафилова и Георги Рангелов Бекирски управители, за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН БЕТ- 3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3608-16.04.2015/ /вх. № 000030-317831.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3178, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „УИН
БЕТ-3” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-БАНСКО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3551-16.04.2015/ /вх. № 0000303191-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3191, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-БАНСКО” ЕООД, гр. София, за
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прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Пирин“ № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9580 от
03.12.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Банско, ул. „Пирин”
№ 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”, издадено на „Е.Г. - БАНСКО” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14,
ЕИК: 131221186, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3533-16.04.2015/ /вх. № 0000303448-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3448, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.– СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228, преди изтичане
на срока му, Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4921/30.06.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4921 от
30.06.2014 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228, издадено на „Е.Г.- СОФИЯ
ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев –
управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на
действие на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ "ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" , гр. Бургас /изх. № 000030-3545-16.04.2015/
/вх. № 000030-2837-27.03.2015/
На 27.03.2015 г. с вх. № 000030-2837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от ЗХ, е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА“, гр. Бургас,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска“ № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка Ганчева
Маринова /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 113 с 28 /двадесет и осем/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-3625-16.04.2015/ /вх. № 0000302106-12.03.2015/
На 12.03.2015 г. с вх. № 000030-2106, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от ЗХ, е подадено писмено искане от ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“ № 24 В.
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 „ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354,
представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител и Атанас Василев Шушутев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов”
№ 24 В.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-3622-16.04.2015/ /вх. № 000030-194709.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1947, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Михаил Добромиров“ № 43 В.
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 „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн
Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Михаил
Добромиров“ № 43 В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3623-16.04.2015/ /вх. № 0000302112-12.03.2015/
На 12.03.2015 г. с вх. № 000030-2112, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3624-16.04.2015/ /вх. № 0000302113-12.03.2015/
На 12.03.2015 г. с вх. № 000030-2113, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3527-16.04.2015/ /вх. № 000030-257021.03.2015/
На 21.03.2015 г. с вх. № 000030-2570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-3517-16.04.2015/ /вх. № 000030-283627.03.2015/
На 27.03.2015 г. с вх. № 000030-2836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда II”,
бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“ АД с
представител Ангел Андонов Ирибозов, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално
шосе „Е-79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-3534-16.04.2015/ /вх. № 000030-338403.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3384, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от
Красимир Любенов Томов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3602-16.04.2015/ /вх. №
000030-3474-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3474, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
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гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „ Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3619-16.04.2015/ /вх. № 0000303303-01.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3303, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД,
гр. Несебър, за подмяна на 1 /един/ брой игралeн автомат в игрално казино за обект с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
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."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-3620-16.04.2015/
/вх. № 000030-3380-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3380, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси и утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
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игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 2
/два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-3574-16.04.2015/ /вх. № 000030-237117.03.2015/
На 17.03.2015 г. с вх. № 000030-2371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ж.к. „Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.2."УИН БЕТ-3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3541-16.04.2015/ /вх. № 000030-256421.03.2015/
На 21.03.2015 г. с вх. № 000030-2564, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
БЕТ-3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
Държавната 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."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3528-16.04.2015/ /вх. № 0000302567-21.03.2015/
На 21.03.2015 г. с вх. № 000030-2567, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 44 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и
Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 32
За - 4
Против - няма.
2.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3591-16.04.2015/ /вх. № 0000302785-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2785, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2, хотел „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за увеличение с
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2,
хотел „Добруджа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3530-16.04.2015/ /вх. № 000030-260023.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2600, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Парчевич” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3525-16.04.2015/ /вх. № 000030-320131.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч,
ул. „Генерал Гурко“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Генерал
Гурко“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-3529-16.04.2015/ /вх. № 000030-260823.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в
кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил
Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за
увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в
кв. 105.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3521-16.04.2015/ /вх. №
000030-2671-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2671, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД,
гр. Пловдив, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ДЖИ
КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”,
ул. „Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов –
управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3578-16.04.2015/ /вх. № 0000302678-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2678, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 35
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3579-16.04.2015/ /вх. №
000030-2681-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3618-16.04.2015/ /вх. №
000030-3466-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3466, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Главиница,
обл. Силистра, ул. „Витоша” № 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
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ж.к. „Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3522-16.04.2015/ /вх. №
000030-2727-25.03.2015/
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2727, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: с. Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Георги Кондолов” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: с. Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Георги Кондолов” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3523-16.04.2015/ /вх. №
000030-2730-25.03.2015/
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2730, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГАШАНС ГРУП” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Лесово,
общ. Елхово, обл. Ямбол, „ГКПП Лесово – контактна зона” № 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
„МЕГАШАНС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”,
ул. „Лерин” № 29, ЕИК: 103960939, представлявано заедно и поотделно от Стоян Йорданов
Стоянов и Васил Любенов Василев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
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в игрална зала с адрес: с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, „ГКПП Лесово – контактна
зона” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3536-16.04.2015/ /вх. №
000030-2783-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2783, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3544-16.04.2015/ /вх. №
000030-2784-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2784, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от
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Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за увеличение с
3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3543-16.04.2015/ /вх. №
000030-2786-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2786, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от
Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за увеличение с
3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров”
№ 74 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-3538-16.04.2015/ /вх. №
000030-2787-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2787 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
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Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."Ж ЕНД В КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3582-16.04.2015/ /вх. №
000030-2791-27.03.2015/
На 27.03.2015 г. с вх. № 000030-2791, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Чепеларе, област Смолян, ул. „Васил Дечев” № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „Ж ЕНД В
КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”,
кв. „Надежда-1”, бл. 156, вх. А, ет. 5, ап. 16, ЕИК: 202629809, представлявано от Офелия
Иванова Жекова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Чепеларе, област Смолян, ул. „Васил Дечев” № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-3577-16.04.2015/ /вх. №
000030-3144-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3144, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски,
обл. Плевен, бул. „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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
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Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за увеличение с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-3511-16.04.2015/ /вх. № 0000303197-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3197, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци,
община Благоевград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на управление: с. Рилци, община Благоевград,
област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, 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.
2.21."РОСЕН ПЕРИНАРОВ" ЕТ, гр. Сандански /изх. № 000030-3515-16.04.2015/ /вх. №
000030-3198-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта /ЗХ/, е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”,
гр. Сандански, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония“ № 1, хотел „Свети Никола“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594, представляван от Росен Атанасов
Перинаров – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети
Никола“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ХАЗАРТ 09" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-3516-16.04.2015/ /вх. № 0000303199-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр. Сандански, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Банска“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 09” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград,
ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представлявано от Росен Атанасов Перинаров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр. Сандански, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-3570-16.04.2015/ /вх. № 000030-323901.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3239, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АБ И
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-3571-16.04.2015/ /вх. № 000030-324001.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай,
за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „АБ И
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3524-16.04.2015/ /вх. № 000030-330401.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”,
ул. „Оборище” № 20.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-354016.04.2015/ /вх. № 000030-3366-02.04.2015/
На 02.04.2015 г. с вх. № 000030-3366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ –
МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов - /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-353716.04.2015/ /вх. № 000030-3367-02.04.2015/
На 02.04.2015 г. с вх. № 000030-3367, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ –
МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов - /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3535-16.04.2015/ /вх. № 0000303382-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение“ № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
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2.29."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3526-16.04.2015/ /вх. №
000030-3386-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3386, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”,
ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей
Яворов Матев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3575-16.04.2015/ /вх. № 000030-339503.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3395, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Топра Хисар“ № 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител, и Димо Матев Димов – управител, заедно, за увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Топра Хисар“ № 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.
2.31."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3518-16.04.2015/ /вх. №
000030-3431-07.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3431, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
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гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3519-16.04.2015/ /вх. №
000030-3432-07.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3432, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 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.
2.33."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3512-16.04.2015/ /вх. № 0000303444-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3444, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3513-16.04.2015/ /вх. № 0000303445-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3445, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район Красно село, ул. „Кн. Клементина“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район Красно село, ул. „Кн. Клементина“ № 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.
2.35."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3514-16.04.2015/ /вх. № 0000303446-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3446, 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,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-353916.04.2015/ /вх. № 000030-3458-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3532-16.04.2015/ /вх. № 000030-349109.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3491, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игралeн автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3542-16.04.2015/ /вх. № 000030-349209.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3492, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев”
№ 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3589-16.04.2015/ /вх. № 000030-349309.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3493, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с
1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3588-16.04.2015/ /вх. № 0000303343-02.04.2015/
На 02.04.2015 г. с вх. № 000030-3343, 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-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3597-16.04.2015/ /вх. № 000030-348809.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Свищовска” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3596-16.04.2015/ /вх. № 000030-348509.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3485, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и
увеличение с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с
30 /тридесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”,
бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център „GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места и увеличение с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център „GM”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3598-16.04.2015/ /вх. №
000030-3467-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3467, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.

Стр. 52
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3600-16.04.2015/ /вх. №
000030-3473-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3473, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3603-16.04.2015/ /вх. № 000030-348709.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3487, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, ул. „Хан Крум” № 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.

Стр. 53
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за увеличение със 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 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.
2.46."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3605-16.04.2015/ /вх. № 000030-348909.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3489, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, ул. „Славянска”
№ 41.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3604-16.04.2015/ /вх. № 000030-349009.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3490, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг запад”, община Несебър, УПИ І – 213, 226 ОТ КВ. 5702.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 54
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - запад”, община Несебър, УПИ І – 213,
226 ОТ КВ. 5702.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-3606-16.04.2015/ /вх. № 0000303426-07.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3426, 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 2 /два/ броя игрални автомата в 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 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов Шопов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „Христо Ботев” № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3607-16.04.2015/ /вх. № 000030-341407.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 55
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."РАДЕЛА 02" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3595-16.04.2015/ /вх. № 000030-259723.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2597, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДЕЛА 02” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев”
№ 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДЕЛА 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 130998399, представлявано от Георги Петков Карагьозов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „Христо Ботев” № 88.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДЕЛА 02” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3592-16.04.2015/ /вх. № 000030-250520.03.2015/
На 20.03.2015 г. с вх. № 000030-2505, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген.
Арнолди“ № 11А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3593-16.04.2015/ /вх. № 000030-250620.03.2015/
На 20.03.2015 г. с вх. № 000030-2506, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 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. Лом, област
Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Славянска” № 13-А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-3594-16.04.2015/ /вх. № 000030-250720.03.2015/
На 20.03.2015 г. с вх. № 000030-2507, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3621-16.04.2015/ /вх. № 0000303470-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3470, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг,
област Търговище, ул.“Неофит Рилски“ № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖОКЕР
КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар
планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян Великов
Делийски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-354716.04.2015/ /вх. № 000030-3109-30.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3109, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
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залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/
брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Русе, ул. „Йордан Йовков“ кв. „Средна кула“.
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. № 000030-355416.04.2015/ /вх. № 000030-3379-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3379, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следните
пунктове:
1. гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6;
2. с. Муселиево, ул. „Георги Димитров“ № 4 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3548-16.04.2015/ /вх. № 000030-311330.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3113, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Пенчо Славейков“ № 3;
2. с. Ново село, община Русе, област Русе, ул. „Трети март“ № 20;
3. с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, ул. „1-ва“ № 24;
4. гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, ул. „Македония“ № 102;
5. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 28;
6. гр София, община Столична, област София-град, ул. „Свети Николай Чудотворец“
№ 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.
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3555-16.04.2015/ /вх. № 000030-339003.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3390, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 12 /дванадесет/ 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Световрачане, община Столична, област София-град, пл. „Възраждане“ № 7;
2. гр. Лом, община Лом, област Лом, ул. „Крум Пастърмаджиев“ № 7;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 3;
4. гр. София, община Столична, област София-град,, ул. „В. Петлешков“ № 27;
5. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А;
6. гр Самоков, община Самоков, област София област, кв. „Самоково“, ул. „Преспа“
№ 3 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана, ул. „Първа“ № 11 А;
2. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Стефан Малиновски“ № 20;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Младост 3“,
бул. „Александър Малинов“ № 51;
4. гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, ул. „Христо Смирненски“ № 4;
5. с. Змеица, община Доспат, област Смолян, УПИ – II, кв. 10;
6. с. Тополчане, община Сливен, област Сливен, ул. „Толбухин“ № 5;
7. гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. „Гочо Гопин“ № 5;
8. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Овча купел 2“,
ул. „Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33;
9. гр. София, община Столична, област София-град, район „Лозенец“, ул. „Кишинев“
№ 3;
10. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин 3“ до бл. 320;
11. гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Петър Берон“ № 34;
12. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Янко Забунов“ № 3 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3613-16.04.2015/ /вх. № 000030-348209.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3482, 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
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„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Алеко Константинов“ № 2;
2. гр. Варна, ул. „Арх. Дабко Дабков“ № 17;
3. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 10;
4. гр. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ № 16;
5. гр. София, ул. „Симеоновско шосе“ № 166;
6. с. Лозен, област София-град, ул. „Янко Панайотов“ № 22.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Еница, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 44А;
2. гр. Шумен, ул. „Хан Крум“ № 13;
3. с. Леденик, област Велико ТърновоУПИ V-282, кв. 26;
4. гр. Панагюрище, област Пазарджик, ж.к. „Оптикоелектрон-I“, бл. 9;
5. с. Елхово, област Ямбол, ул. „Чаталджа“ № 45;
6. с. Нови хан, област: София, ул. „Калоян“ № 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.
3.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3610-16.04.2015/ /вх. №
000030-3503-14.04.2015/
На 14.04.2015 г. с вх. № 000030-3503, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и „Лото 6
от 47”, изразяваща се в откриване на 32 /тридесет и два/ броя пункта и промяна в адреса на
4 /четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
1. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1.
2.

Варна
Варна

ул."Народни будители" 1
ж.к."Владислав Варненчик", 3-ти м.р., до бл.302

3.

Варна

ул."Александър Рачински", до Нептун

4.

Севлиево

ул."Лозарска" № 3, ПИ 65927.503.290

5.

Враца

ж.к."Дъбника", УПИ II, кв.152, ПИ 12259.1010.84

6.

Тутракан

УПИ I - 3406, кв.78, ПИ 73496.501.3406

7.

Тутракан

УПИ I , кв.50, ПИ 73496.501.2849

8.

Тутракан

ПИ 73496.500.635

9.

Раднево

УПИ IV-342, кв.93, ПИ 61460.504.342

10.

Варна

ж.к."Възраждане II", ул.Блян, до бл.53, ПИ 10135.3511.242

11.

Велики преслав

УПИ I, кв.78-"Базар Автогара", ПИ 58222.495.988

12.

Кубрат

ул."Княз Борис I" № 2А, ПИ 40422.505.2191, павилион № 2

13.

Кубрат

ул."Княз Борис I" № 2А, ПИ 40422.505.2191, павилион № 4

14.

Кубрат

ул."Цар Освободител", ПИ 40422.505.3028, павилион № 1

15.

Петрич

16.

Сунгурларе

17.

Харманли

ул."Места" № 3, УПИ VI, кв.4, ПИ 56126.600.273
тротоарна площ пред УПИ I - за поща и общ. Административна сграда,
кв.69, павилион № 3
УПИ XV, кв.50, ПИ 77181.16.11

18.

Русе

Автобусна спирка № 134, "Печатни платки" на бул."Христо Ботев"

19.

Русе

Автобусна спирка № 32, ул."Плиска" /ВТУ/

20.

София

21.

София

22.

София

23.
24.
25.

Стара загора
Брезник
Бобов дол

Район "Подуяне", пазар "Герена", павилион №18
Район "Надежда", УПИ III, кв.233, м."Момкова махала", до бл.422,
позиция №1.2, терен № 2, схема № 43, павилион № 2
Район "Надежда", УПИ III, кв.57, м."бул.Ломско шосе", ул.Христо
Силянов до бензиностанция "ШЕЛ", позиция №2.1, терен № 1, схема № 2
бул."Св.Патриарх Евтимий" № 65
ул."Нов живот" № 1
ул."27-ми октомври", бл.33, ап.1, ет.1, кв.47

26.

Видин

ул."Широка" № 100

27.

Враца

ул."Христо Ботев" № 124, ет.1, обект № 4, ПИ 12259.1013.152.1

28.

Нови искър

ул."Искърско дефиле" № 110

29.
30.
31.

с.Червена вода
Пловдив
София

Обл. Русе, Общ.Русе, с.Червена вода, ул."Георги С. Раковски" № 79
ж.к.Тракия, бул."Шипка" № 6
ул."Висарион Белински" № 8

32.

Сапарева баня

ул."Германея" № 3
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Да бъдат променени адресите на следните пунктове:
Стар адрес
1. Нови пазар, ул. „Петър Берон“, идент. 52009.501.795

Нов адрес
Левски, ул. "Александър Стамболйски" № 59 а

2. Костинброд, ул. „Охрид“ № 11

София, пазар "Иван Вазов", павилион № А-25+26+27

3. София, ул. „Цар Симеон“ № 71

София, пазар "Красно село", павилион № А-4

4. София, бул. „Черни връх“ № 76

Ловеч, м. "Новоселско гробище" - землище Ловеч

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. № 000030-354616.04.2015/ /вх. № 000030-3106-30.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Русе, ул. „Йордан Йовков“ кв. „Средна кула“.
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. № 000030-355316.04.2015/ /вх. № 000030-3378-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3378, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6;
2. с. Муселиево, ул. „Георги Димитров“ № 4 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3549-16.04.2015/ /вх. № 000030-311530.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Пенчо Славейков“ № 3;
2. с. Ново село, община Русе, област Русе, ул. „Трети март“ № 20;
3. с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, ул. „1-ва“ № 24;
4. гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, ул. „Македония“ № 102;
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5. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 28;
6. гр София, община Столична, област София-град, ул. „Свети Николай Чудотворец“
№ 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.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3556-16.04.2015/ /вх. № 000030-339103.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3391, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и
в откриване на 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Световрачане, община Столична, област София-град, пл. „Възраждане“ № 7;
2. гр. Лом, община Лом, област Лом, ул. „Крум Пастърмаджиев“ № 7;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 3;
4. гр. София, община Столична, област София-град,, ул. „В. Петлешков“ № 27;
5. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А;
6. гр Самоков, община Самоков, област София област, кв. „Самоково“, ул. „Преспа“
№ 3 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана, ул. „Първа“ № 11 А;
2. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Стефан Малиновски“ № 20;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Младост 3“,
бул. „Александър Малинов“ № 51;
4. гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, ул. „Христо Смирненски“ № 4;
5. с. Змеица, община Доспат, област Смолян, УПИ – II, кв. 10;
6. с. Тополчане, община Сливен, област Сливен, ул. „Толбухин“ № 5;
7. гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. „Гочо Гопин“ № 5;
8. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Овча купел 2“, ул.
„Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33;
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9. гр. София, община Столична, област София-град, район „Лозенец“, ул.
„Кишинев“ № 3;
10. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин 3“ до бл. 320;
11. гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Петър Берон“ № 34;
12. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Янко Забунов“ № 3 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3614-16.04.2015/ /вх. № 000030-348309.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3483, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и
в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Алеко Константинов“ № 2;
2. гр. Варна, ул. „Арх. Дабко Дабков“ № 17;
3. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 10;
4. гр. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ № 16;
5. гр. София, ул. „Симеоновско шосе“ № 166;
6. с. Лозен, област София-град, ул. „Янко Панайотов“ № 22.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Еница, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 44А;
2. гр. Шумен, ул. „Хан Крум“ № 13;
3. с. Леденик, област Велико ТърновоУПИ V-282, кв. 26;
4. гр. Панагюрище, област Пазарджик, ж.к. „Оптикоелектрон-I“, бл. 9;
5. с. Елхово, област Ямбол, ул. „Чаталджа“ № 45;
6. с. Нови хан, област: София, ул. „Калоян“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
4.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3611-16.04.2015/ /вх. № 0000303478-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3478, 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/ броя и откриване на 3 /три/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Ниш“ № 40, бл. „Елина“;
2. гр. Варна, ул. „Арх. Дабко Дабков“ № 17;
3. с. Чепинци,община Столична, област София, ул. „Голяма Могила“ № 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1 гр. Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 75;
2. гр. Плевен, ул. „Яне Сандански“ № 8, магазин № 1;
3. с. Хитрино, област Шумен, ул. „Еделвайс“ № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3550-16.04.2015/ /вх. № 000030-311630.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3116, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 6 /шест / броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Пенчо Славейков“ № 3;
2. с. Ново село, община Русе, област Русе, ул. „Трети март“ № 20;
3. с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, ул. „1-ва“ № 24;
4. гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, ул. „Македония“ № 102;
5. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 28;
6. гр София, община Столична, област София-град, ул. „Свети Николай Чудотворец“
№ 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.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3557-16.04.2015/ /вх. № 000030-339203.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3392, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 6 /шест / броя букмейкърски пункта и в
откриване на 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. с. Световрачане, община Столична, област София-град, пл. „Възраждане“ № 7;
2. гр. Лом, община Лом, област Лом, ул. „Крум Пастърмаджиев“ № 7;
3. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 3;
4. гр. София, община Столична, област София-град,, ул. „В. Петлешков“ № 27;
5. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А;
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6. гр Самоков, община Самоков, област София област, кв. „Самоково“, ул. „Преспа“
№ 3 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана, ул. „Първа“ № 11 А;
2. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Стефан Малиновски“ № 20;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Младост 3“,
бул. „Александър Малинов“ № 51;
4. гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, ул. „Христо Смирненски“ № 4;
5. с. Змеица, община Доспат, област Смолян, УПИ – II, кв. 10;
6 с. Тополчане, община Сливен, област Сливен, ул. „Толбухин“ № 5;
7. гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. „Гочо Гопин“ № 5;
8. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Овча купел 2“,
ул. „Обиколна“ до бл. 32 и бл. 33;
9. гр. София, община Столична, област София-град, район „Лозенец“, ул. „Кишинев“
№ 3;
10. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин 3“ до бл. 320;
11. гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Петър Берон“ № 34;
12. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Янко Забунов“ № 3 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3615-16.04.2015/ /вх. № 000030-348409.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Алеко Константинов“ № 2;
2. гр. Варна, ул. „Арх. Дабко Дабков“ № 17;
3. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 10;
4. гр. Варна, ул. „Капитан Петко войвода“ № 16;
5. гр. София, ул. „Симеоновско шосе“ № 166;
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6. с. Лозен, област София-град, ул. „Янко Панайотов“ № 22.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Еница, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 44А;
2. гр. Шумен, ул. „Хан Крум“ № 13;
3. с. Леденик, област Велико ТърновоУПИ V-282, кв. 26;
4. гр. Панагюрище, област Пазарджик, ж.к. „Оптикоелектрон-I“, бл. 9;
5. с. Елхово, област Ямбол, ул. „Чаталджа“ № 45;
6. с. Нови хан, област: София, ул. „Калоян“ № 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.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ-БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3576-16.04.2015/ /вх. № 0000302363-17.03.2015/
На 17.03.2015 г. с вх. № 000030-2363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД,
гр. Несебър, за утвърждаване на 1 /един/ брой образец на удостоверителен знак /чип/ за
участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг” – хотел „Хризантема” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2336/
17.03.2015 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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представеният от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов –
управител, заедно и поотделно, 1 /един/ брой образец на удостоверителен знак /чип/ за
участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг” – хотел „Хризантема”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3599-16.04.2015/ /вх. №
000030-3472-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
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игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2,
казино „EFBET”.
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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3601-16.04.2015/ /вх. № 0000303581-16.04.2015/
На 16.04.2015 г. с вх. № 000030-3581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1764/04.03.2015 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3580-16.04.2015/ /вх. № 0000302697-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД,
гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 4 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10338/22.12.2014 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 „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, и Светлана Ганчева Милева управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф”
№ 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3531-16.04.2015/ /вх. №
000030-2781-26.03.2015/
На 26.03.2015 г. с вх. № 000030-2781, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“,
ул.“Търговска“№ 3 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1242/16.02.2015 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 „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски
герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034, представлявано от Борислав Душков
Михайлов – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул.“Търговска“№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3573-16.04.2015/ /вх. № 0000303394-03.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3394, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1335/18.02.2015 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 „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2,
ЕИК: 203245964, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, и Асен
Борисов Георгиев - управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3520-16.04.2015/ /вх. №
000030-3434-07.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали,
ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
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 „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1,
ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І,
пл.сн. № 493, кв. 31, 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 лото игри (онлайн):
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, София, /изх. № 000030-3617-16.04.2015/ /вх. № 000030-338803.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3388, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО
ШАНС” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3645/28.05.2014 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 „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
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 случайни събития (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3616-16.04.2015/ /вх. № 000030-338703.04.2015/
На 03.04.2015 г. с вх. № 000030-3387, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на хазартни игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4212/12.06.2014 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 „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране онлайн на хазартни игри със залагания върху случайни събития и
със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За лотарийни игри:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3609-16.04.2015/ /вх. № 000030-342907.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
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БЪЛГАРИЯ“, утвърждаване на 4 /четири/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „CA$H 1 000 000 лв.“ с общ
брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „CA$H 1 000 000 лв. с
ТВ жребии“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „24
карата: 20 x 1 кг. злато“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и нова
разновидност „24 карата: 20 x 1 кг. злато с ТВ жребии“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов – управител, за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ с 15 /петнадесет/ броя разновидности, изразяващи се във въвеждането на
4 /четири/ нови разновидности с наименования: „CA$H 1 000 000 лв.“, „CA$H 1 000 000 лв. с
ТВ жребии“, „24 карата: 20 x 1 кг. злато“ и „24 карата: 20 x 1 кг. злато с ТВ жребии“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдат утвърдени представените 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „CA$H 1 000 000 лв.“
с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „CA$H 1 000 000
лв. с ТВ жребии“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност
„24 карата: 20 x 1 кг. злато“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и нова
разновидност „24 карата: 20 x 1 кг. злато с ТВ жребии“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 494 от 16.04.2015 г.
По повод изложените от председателя на ДКХ обстоятелтсва в докладна записка №
494/16.04.2015 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмени искания с вх. № 000030-1723/27.02.2015 г. и вх.
№ 000030-1724/27.02.2015 г. от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив, за издаване
на лицензи за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2. Докладна записка с изх. № 495 от 16.04.2015 г.
Предвид изложените от председателя на ДКХ обстоятелтсва в докладна записка №
495/16.04.2015 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното на производства по прилагане на принудителни
административни мерки по реда на чл. 85 от ЗХ - отнемане за срок от три до шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-4987/01.07.2014 г. на
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включи за разглеждане исканиe вх. № 000030-287430.03.2015 г. от ."ИЗПАУ-Х" ЕООД, гр. Любимец.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искание с вх. № 000030-2874-30.03.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."ИЗПАУ-Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-3729-17.04.2015/ /вх. № 000030-287430.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-2874, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр.
Любимец, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Любимец, област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК 201036765,
представлявано от Христо Димитров Чорлов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. „Желязко
Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 77
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

