РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-4640
Гр. София, 14.05.2015 г.
Днес, 14 май 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 550-08.05.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4239-12.05.2015/ /вх. №
000030-2741-25.03.2015/
1.2."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4234-12.05.2015/ /вх. № 000030-404327.04.2015/
1.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4307-12.05.2015/ /вх. № 000030-409929.04.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4291-12.05.2015/ /вх. № 0000304066-28.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4235-12.05.2015/ /вх. № 000030-404527.04.2015/
2.2."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-4287-12.05.2015/ /вх. № 000030-322701.04.2015/
2.3."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4306-12.05.2015/ /вх. № 0000304012-24.04.2015/
2.4."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4303-12.05.2015/ /вх. № 000030-345408.04.2015/
2.5."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4338-13.05.2015/ /вх. № 000030-416405.05.2015/
2.6."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4370-13.05.2015/ /вх. №
000030-3499-14.04.2015/
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Раздел пети. Разглеждане на писмено искане за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-4243-12.05.2015/ /вх. № 000030-409729.04.2015/
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."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-4228-12.05.2015/ /вх. № 0000301971-10.03.2015/
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4259-12.05.2015/ /вх. № 000030-391923.04.2015/
1.3."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4242-12.05.2015/ /вх. № 000030-394924.04.2015/
1.4."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-4241-12.05.2015/ /вх. № 0000303961-24.04.2015/
1.5."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4245-12.05.2015/ /вх. № 000030-392523.04.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4380-13.05.2015/ /вх. № 000030-320031.03.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-422512.05.2015/ /вх. № 000030-4095-29.04.2015/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-435613.05.2015/ /вх. № 000030-4203-08.05.2015/
1.3."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4300-12.05.2015/ /вх. № 000030-411830.04.2015/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4301-12.05.2015/ /вх. № 000030-411230.04.2015/
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4299-12.05.2015/ /вх. № 0000304117-30.04.2015/
1.6."СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-4359-13.05.2015/ /вх. №
000030-4119-30.04.2015/
1.7."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4340-13.05.2015/ /вх. № 000030-416205.05.2015/
1.8."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4339-13.05.2015/ /вх. № 0000304094-29.04.2015/
1.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4352-13.05.2015/ /вх. № 000030-419708.05.2015/
1.10."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4364-13.05.2015/ /вх. № 000030-421811.05.2015/
1.11."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4353-13.05.2015/ /вх.
№ 000030-4104-30.04.2015/
1.12."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4351-13.05.2015/ /вх. № 000030-409629.04.2015/
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1.13."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4362-13.05.2015/ /вх. № 0000304103-30.04.2015/
1.14."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4365-13.05.2015/ /вх. № 0000304153-04.05.2015/
1.15."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4384-13.05.2015/ /вх. № 000030-415104.05.2015/
1.16."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-4335-13.05.2015/ /вх. №
000030-4286-12.05.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4244-12.05.2015/ /вх. № 0000302609-23.03.2015/
2.2."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-4227-12.05.2015/ /вх. № 000030-4110-30.04.2015/
2.3."УИН БЕТ- 3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4262-12.05.2015/ /вх. № 000030-261123.03.2015/
2.4."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4260-12.05.2015/ /вх. № 0000302612-23.03.2015/
2.5."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4252-12.05.2015/ /вх. № 0000302610-23.03.2015/
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4255-12.05.2015/ /вх. № 000030-386922.04.2015/
2.7."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4357-13.05.2015/ /вх. № 0000303447-08.04.2015/
2.8."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4246-12.05.2015/ /вх. № 0000304115-30.04.2015/
2.9."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4279-12.05.2015/ /вх. № 000030-347109.04.2015/
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4250-12.05.2015/ /вх. № 000030-411630.04.2015/
2.11."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4256-12.05.2015/ /вх. № 000030-385322.04.2015/
2.12."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-4258-12.05.2015/ /вх. № 0000303924-23.04.2015/
2.13."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4261-12.05.2015/ /вх. № 000030-413430.04.2015/
2.14."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4264-12.05.2015/ /вх. №
000030-4102-29.04.2015/
2.15."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4248-12.05.2015/ /вх. № 000030-415204.05.2015/
2.16."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4251-12.05.2015/ /вх. № 000030-415504.05.2015/
2.17."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-4278-12.05.2015/ /вх. №
000030-4161-05.05.2015/
2.18."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4280-12.05.2015/ /вх. № 0000303451-08.04.2015/
2.19."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4281-12.05.2015/ /вх. № 000030-345008.04.2015/
2.20."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-4282-12.05.2015/ /вх. № 000030-344908.04.2015/
2.21."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4283-12.05.2015/ /вх. № 000030-395724.04.2015/
2.22."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4249-12.05.2015/ /вх. № 000030-395824.04.2015/
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2.23."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4334-13.05.2015/ /вх. № 000030-395924.04.2015/
2.24."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4284-12.05.2015/ /вх. № 000030-396024.04.2015/
2.25."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4285-12.05.2015/ /вх. № 0000303452-08.04.2015/
2.26."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4267-12.05.2015/ /вх. № 000030-408929.04.2015/
2.27."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4277-12.05.2015/ /вх. № 000030-409129.04.2015/
2.28."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4276-12.05.2015/ /вх. № 0000304068-28.04.2015/
2.29."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4274-12.05.2015/ /вх. № 0000304070-28.04.2015/
2.30."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4272-12.05.2015/ /вх. № 000030-406928.04.2015/
2.31."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4268-12.05.2015/ /вх. № 000030-409029.04.2015/
2.32."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4270-12.05.2015/ /вх. № 000030-401124.04.2015/
2.33."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4269-12.05.2015/ /вх. №
000030-4145-30.04.2015/
2.34."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4292-12.05.2015/ /вх. № 0000304137-30.04.2015/
2.35."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4293-12.05.2015/ /вх. № 0000304138-30.04.2015/
2.36."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4295-12.05.2015/ /вх. № 0000304140-30.04.2015/
2.37."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4294-12.05.2015/ /вх. № 000030-413930.04.2015/
2.38."РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-4290-12.05.2015/ /вх. № 0000304044-27.04.2015/
2.39."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-4289-12.05.2015/ /вх. № 0000304042-27.04.2015/
2.40."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-430812.05.2015/ /вх. № 000030-4101-29.04.2015/
2.41."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4366-13.05.2015/ /вх. № 0000302565-21.03.2015/
2.42."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4302-12.05.2015/ /вх. № 0000302693-24.03.2015/
2.43."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4304-12.05.2015/ /вх. № 0000304018-24.04.2015/
2.44."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4341-13.05.2015/ /вх. № 0000304121-30.04.2015/
2.45."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4342-13.05.2015/ /вх. № 0000304122-30.04.2015/
2.46."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4344-13.05.2015/ /вх. № 0000304123-30.04.2015/
2.47."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4346-13.05.2015/ /вх. № 0000304124-30.04.2015/
2.48."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4372-13.05.2015/ /вх. № 0000304125-30.04.2015/
2.49."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4371-13.05.2015/ /вх. № 0000304126-30.04.2015/
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2.50."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4369-13.05.2015/ /вх. № 0000304127-30.04.2015/
2.51."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4367-13.05.2015/ /вх. № 0000304128-30.04.2015/
2.52."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4349-13.05.2015/ /вх. № 0000304198-08.05.2015/
2.53."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4361-13.05.2015/ /вх. № 0000304163-05.05.2015/
2.54."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4348-13.05.2015/
/вх. № 000030-4041-27.04.2015/
2.55."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4376-13.05.2015/
/вх. № 000030-4204-08.05.2015/
2.56."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4363-13.05.2015/ /вх. №
000030-4185-07.05.2015/
2.57."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-4358-13.05.2015/ /вх. № 000030-410029.04.2015/
2.58."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-4374-13.05.2015/ /вх. № 000030-420108.05.2015/
2.59."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4378-13.05.2015/ /вх. № 0000304186-07.05.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423212.05.2015/ /вх. № 000030-4003-24.04.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423712.05.2015/ /вх. № 000030-4005-24.04.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-424012.05.2015/ /вх. № 000030-4007-24.04.2015/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-425412.05.2015/ /вх. № 000030-4114-30.04.2015/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437913.05.2015/ /вх. № 000030-4175-07.05.2015/
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438113.05.2015/ /вх. № 000030-4177-07.05.2015/
3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437513.05.2015/ /вх. № 000030-4179-07.05.2015/
3.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431713.05.2015/ /вх. № 000030-4181-07.05.2015/
3.9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431513.05.2015/ /вх. № 000030-4183-07.05.2015/
3.10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438913.05.2015/ /вх. № 000030-4318-13.05.2015/
3.11."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4311-13.05.2015/ /вх. № 000030-388022.04.2015/
3.12."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4229-12.05.2015/ /вх. № 000030-414330.04.2015/
3.13."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4383-13.05.2015/ /вх. №
000030-4223-11.05.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423312.05.2015/ /вх. № 000030-3975-24.04.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423812.05.2015/ /вх. № 000030-4004-24.04.2015/
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4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423612.05.2015/ /вх. № 000030-4006-24.04.2015/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-425312.05.2015/ /вх. № 000030-4113-30.04.2015/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437713.05.2015/ /вх. № 000030-4174-07.05.2015/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438213.05.2015/ /вх. № 000030-4176-07.05.2015/
4.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431313.05.2015/ /вх. № 000030-4178-07.05.2015/
4.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431613.05.2015/ /вх. № 000030-4180-07.05.2015/
4.9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431413.05.2015/ /вх. № 000030-4182-07.05.2015/
4.10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-439013.05.2015/ /вх. № 000030-4319-13.05.2015/
4.11."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4310-13.05.2015/ /вх. № 000030-387822.04.2015/
4.12."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4257-12.05.2015/ /вх. № 000030-414430.04.2015/
4.13."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4309-13.05.2015/ /вх. № 000030-386822.04.2015/
4.14."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4231-12.05.2015/ /вх. № 000030-409329.04.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4312-13.05.2015/ /вх. № 000030-387922.04.2015/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4230-12.05.2015/ /вх. № 000030-414230.04.2015/
6. Игри в игрално казино (онлайн):
6.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-436013.05.2015/ /вх. № 000030-4039-27.04.2015/
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."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4226-12.05.2015/ /вх. № 0000304136-30.04.2015/
1.2."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4288-12.05.2015/ /вх. № 000030-389122.04.2015/
1.3."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4296-12.05.2015/ /вх. № 0000304158-04.05.2015/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4350-13.05.2015/ /вх. №
000030-4046-28.04.2015/
1.5."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4345-13.05.2015/ /вх. № 0000304021-27.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4247-12.05.2015/ /вх. № 000030-358416.04.2015/
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2.2."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-4263-12.05.2015/
/вх. № 000030-4022-27.04.2015/
2.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4343-13.05.2015/ /вх. № 000030-391623.04.2015/
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4354-13.05.2015/ /вх. № 000030-414130.04.2015/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4355-13.05.2015/ /вх. № 000030-429712.05.2015/
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4373-13.05.2015/ /вх. №
000030-4040-27.04.2015/

Раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-4320 от 13.05.2015 г.
Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 55008.05.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.nederbet.com/
https://joycasino.com/
https://www.betspin.com/
https://www.fenixcasino.com/
https://propawin.com/
https://www.bethard.com/
https://www.llamagaming.com/
http://www.majesticslots.com/
http://www.casinomira.com/
http://www.pokermira.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
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интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.nederbet.com/
2. https://joycasino.com/
3. https://www.betspin.com/
4. https://www.fenixcasino.com/
5. https://propawin.com/
6. https://www.bethard.com/
7. https://www.llamagaming.com/
8. http://www.majesticslots.com/
9. http://www.casinomira.com/
10. http://www.pokermira.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4207-08.05.2015 г./,/вх. №
000030-4037-27.04.2015 г./
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4037, е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район
Панчарево, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" № 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 1

Тип
Протокол от изпитване №

FV 880 CF2
ИА-2471 от 20.04.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH / № И1638/17.07.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

645172
2014 г.
Видеослот:
1. ALWAYS HOT;
2. AMAZON TREASURES;
3. ANIMAL ATHLETES;
4. AMERICAN COLORS;
5. AMERICAN POKER II;
6. BOOK OF RA DELUXE;
7. BUFFALO THUNDER;
8. DIANA’S REALM;
9. DOLLAR DOGS;
10. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
11. DRAW POKER deluxe;
12. EL TORO;
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13. FAIRY QUEEN;
14. FOUR QUEENS;
15. GOLDEN PROPHECIES;
16. GRAND ROULETTE Deluxe;
17. HOT CHIP RUNNER DELUXE;
18. HOT FOR LOVE;
19. INDIAN SPIRIT;
20. JUST JEWELS;
21. JOKER’S WILD;
22. JUST FRUITS;
23. LIONS;
24. LUCKY LADY’S CHARM DELUXE;
25. LORD OF THE OCEAN;
26. THE MAGIC FLUTE;
27. MIDNIGHT;
28. LUCKY PIN-UPS;
29. PLENTY ON TWENTY HOT;
30. POWER STARS;
31. REEL RIDERS;
32. ROARING FORTIES;
33. RAPID BINGO;
34. RICH WITCH;
35. SESAME’S TREASURES;
36. SIZZLING HOT deluxe;
37. TIKI ISLAND;
38. ULTRA HOT dlx;
39. WAIKIKI BEACH;
40. WINGS OF FIRE;
41. Xtra HOT.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4206-08.05.2015 г./,/вх. №
000030-4035-27.04.2015 г./
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4035, е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район
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Панчарево, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" № 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 2

Тип
Протокол от изпитване №

FV 880 CF2
ИА-2472 от 20.04.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH / № И1638/17.07.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

645149
2014 г.
Видеослот:
1. ALWAYS HOT;
2. AMAZON TREASURES;
3. ANIMAL ATHLETES;
4. AMERICAN COLORS;
5. BOOK OF RA DELUXE;
6. BUFFALO THUNDER;
7. DIANA’S REALM;
8. DOLLAR DOGS;
9. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
10. DRAW POKER deluxe;
11. EL TORO;
12. FAIRY QUEEN;
13. FAUST;
14. GOLDEN PROPHECIES;
15. HOT FOR LOVE;
16. INDIAN SPIRIT;
17. JUST JEWELS;
18. JOKER’S WILD;
19. JUST FRUITS;
20. LIONS;
21. LUCKY LADY’S CHARM DELUXE;
22. LORD OF THE OCEAN;
23. THE MAGIC FLUTE;
24. MIDNIGHT;
25. LUCKY PIN-UPS;
26. PLENTY ON TWENTY HOT;
27. POWER STARS;
28. REEL RIDERS;
29. ROARING FORTIES;
30. RICH WITCH;
31. SESAME’S TREASURES;
32. SPINNING REELS;
33. SIZZLING HOT deluxe;
34. TIKI ISLAND;
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35. ULTRA HOT dlx;
36. WAIKIKI BEACH;
37. WINGS OF FIRE;
38. Xtra HOT.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4271-12.05.2015 г./,/вх. №
000030-4038-27.04.2015 г./
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4038, е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район
Панчарево, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" № 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

NOVOLINE INTERACTIVE MIX 3, V 698.3.0.1

Тип
Протокол от изпитване №

FV 610 F2/ FV 640 F2/ FV 880 F2/ FA 880 F2 B98
ИА-2470 от 20.04.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH / № И1638/17.07.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

631566
2014 г.
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Вид на играта

Видеослот:
1. BOOK OF RA deluxe;
2. CIRCUS TIME;
3. CRIMSON NIGHTS;
4. DIVINE BEAUTIES;
5. FIRESTARTER;
6. GOD OF THUNDER;
7. GOLDEN SCARABS II;
8. GORILLA;
9. IRISH LEGEND;
10. JUST JEWELS deluxe;
11. LORD OF THE OCEAN;
12. NINDJA’S PATH;
13. OLIVER’S BAR DELUXE;
14. RIVER QUEEN;
15. TIKI ISLAND;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-4208-08.05.2015 г./,/вх. №
000030-4166-05.05.2015 г./
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4166, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” № 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 133-03, Peacock and Dragon
ИА-2478 от 24.04.2015 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
140917-067
2014
1. Peacock and Dragon.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-4209-08.05.2015 г./,/вх. №
000030-4167-05.05.2015 г./
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4167, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” № 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

ELECTRONIC ROULETTE

Тип, версия
Протокол от изпитване №

FAZI KEY ONE
ИА-2480 от 29.04.2015 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

1W02898501-011
2014
1. Рулетка.
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За - 4
Против - няма.
6.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-4210-08.05.2015 г./,/вх. №
000030-4168-05.05.2015 г./
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4168, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” № 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№ по
ред
1.

Наименование

Система за формиране на премия "Джакпот"

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG JP, Peacock and Dragon
ДП-121 от 24.04.2015 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

140917-067
2014

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ГЕЙПРОМ“ АД, гр. София /изх. № 000030-4273-12.05.2015 г./,/вх. № 000030-406728.04.2015 г./
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4067, е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

SeleXion 3

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

PODIUM KP3 KGP 2.0 UVSN
ИА-2473 от 21.04.2015 г.
Konami Gaming Inc. / Intergames d.o.o Slovenia
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

103903
2014 г.
Видео слот:
1. Heavenly World;
2. Dragon’s Law;
3. Lotus Land;
4. Lady China;
5. Dynasty Riches;
6. Sparkling Nightlife;
7. Riches with Daikoku;
8. Celtic Treasures;
9. Love Stacks.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4385/13.05.2015 г./,/вх. № 0000304217-11.05.2015 г./
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4217, 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).
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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” № 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

Multi game Suite 4

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

AP-1/AH-1
ИА-2477 от 23.04.2015 г.
Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

B150427517 (AP-1) / B150427518 (AH-1)
2015 г.
Видео слот:
1. Harbor Festival;
2. Imperial Treasures;
3. Red Phoenix;
4. Winning Hearts.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4386/13.05.2015 г./,/вх. № 0000304220-11.05.2015 г./
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4220, 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
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РЕШИ:
Утвърждава представения от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”,
ул. „Славянска” № 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

Multi game Suite 3

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

AP-1/AH-1
ИА-2476 от 23.04.2015 г.
Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

B150427517 (AP-1) / B150427518 (AH-1)
2015 г.
Видео слот:
1. Empress of Time;
2. Golden Tower;
3. Shadow Diamond;
4. White Lion.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4387/13.05.2015 г./,/вх. № 0000304221-11.05.2015 г./
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4221, 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” № 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
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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

Bally Multi Game 2

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

AP-1/AH-1
ИА-2475 от 22.04.2015 г.
Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

B150427517 (AP-1) / B150427518 (AH-1)
2015 г.
Видео слот:
1. Ancient Pyramids;
2. Chinese Zodiac;
3. Rise of Ra;
4. Wild Rose.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
11.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4388/13.05.2015 г./,/вх. № 0000304222-11.05.2015 г./
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4222, 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” № 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

Наименование

Bally Multi Game
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1.

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

AP-1/AH-1
ИА-2474 от 22.04.2015 г.
Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. За внос и разпространение на
игрално оборудване
B150427517 (AP-1) / B150427518 (AH-1)
2015 г.
Видео слот:
1. Heavenly Empress;
2. salsa Heat;
3. Scarlett’s Saloon;
4. Spirit.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4239-12.05.2015/ /вх. №
000030-2741-25.03.2015/
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2741, 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за промяна на
съдружник с квалифицирано участие, 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.
1.2."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4234-12.05.2015/ /вх. № 000030-404327.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4043, 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 „МАКАО” ООД, за промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МАКАО” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879,
представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафиловуправител, заедно и поотделно за промяна на съдружник с квалифицирано участие, 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.
1.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4307-12.05.2015/ /вх. № 000030-409929.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4099, 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 „В ИСИЕ И” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „В ИСИЕ И” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов”
№ 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, за
промяна в едноличния собственик на дружеството, 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. Игри в игрално казино:
1.1."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4291-12.05.2015/ /вх. №
000030-4066-28.04.2015/
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4066, 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 „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане“, ул. „Братя Миладинови“ № 12, ет. 1, ЕИК: 203184002, представлявано от
Елена Георгиева Рангочева – управител, за промяна на управителя и адреса на управление на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГОЛДЪН
ГЕМБЪЛ” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4235-12.05.2015/ /вх. № 000030-404527.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4045, 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 „МАКАО 2” 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
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 издадени лицензии на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно за промяна в състава на управителите и
съдружниците на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МАКАО 2” ООД,
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.
2.2."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-4287-12.05.2015/ /вх. № 0000303227-01.04.2015/
На 01.04.2015 г. с вх. № 000030-3227, 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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
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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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, 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.
2.3."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4306-12.05.2015/ /вх. № 0000304012-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4012, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за
промяна в управлението на дружеството и промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4303-12.05.2015/ /вх. № 000030-345408.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3454, 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 „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати.
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 „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева – Митева –
управител, за промяна в управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „Е.Г.-РУСЕ”
ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4338-13.05.2015/ /вх. № 000030-416405.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4164, 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 „АНТОЛА” ЕООД, гр. Варна,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНТОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
бул. „Чаталджа”, бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен
Тодоров Стефанов – управител, за промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АНТОЛА” ЕООД,
гр. Варна, 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.
2.6."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4370-13.05.2015/ /вх. №
000030-3499-14.04.2015/
На 14.04.2015 г. с вх. № 000030-3499, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
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организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, за промяна в
управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмено искане за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-4243-12.05.2015/ /вх. № 000030-409729.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4097, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Брацигово“ № 2.
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 № 000030-146 от
12.01.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Брацигово” № 2, издадено на „ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18, ЕИК: 830163452, представлявано заедно и поотделно от
Димитър Андреев Маринов – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-4228-12.05.2015/ /вх. №
000030-1971-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1971, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИНГ ГЕЙМС” ООД,
гр. Димитровград, 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 обект с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 34.
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 „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Димитър Благоев” № 9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов
– управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 34, с 23 /двадесет и три/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4259-12.05.2015/ /вх. № 000030-391923.04.2015/
На 23.04.2015 г. с вх. № 000030-3919, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане“, ул. „Княз Борис I” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Княз Борис I” № 130, с
46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4242-12.05.2015/ /вх. № 0000303949-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ“ ООД,
гр. Плевен, 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. Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 42.
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
ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Климент
Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав Пъшев Ангелов-управител, с
15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 42.
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."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-4241-12.05.2015/ /вх. № 0000303961-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3961, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС - 93“ ООД,
гр. Стамболийски, 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. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска“ № 72, парцел I-1321, кв. 56.
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
„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, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив,
ул. „Търговска“ № 72, парцел I-1321, кв. 56.

Стр. 28
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4245-12.05.2015/ /вх. № 0000303925-23.04.2015/
На 23.04.2015 г. с вх. № 000030-3925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район Кремиковци, кв. Ботунец, Коопбистро.
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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев
Софронов – управител, с 50 /петдесет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, район Кремиковци, кв. Ботунец, Коопбистро.
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 писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4380-13.05.2015/ /вх. № 000030-320031.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3200, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
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:

Стр. 29
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100,
вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-422512.05.2015/ /вх. № 000030-4095-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4095, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130240874, представлявано
заедно от Юксел Бирбудак и Ихсан Ердемгил, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, 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.

Стр. 30
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-435613.05.2015/ /вх. № 000030-4203-08.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4203, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/
броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130240874, представлявано
заедно от Юксел Бирбудак и Ихсан Ердемгил, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат
със 6 /шест/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4300-12.05.2015/ /вх. № 000030-411830.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4118, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“,
ж.к. „Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С.
Консулт“ АД с представител Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално
шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.

Стр. 31
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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4301-12.05.2015/ /вх. № 000030-411230.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4112, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4299-12.05.2015/ /вх. №
000030-4117-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4117, 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 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, р-н „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 I“ № 42, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-4359-13.05.2015/ /вх. №
000030-4119-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4119, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, 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, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител , за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4340-13.05.2015/ /вх. № 000030-416205.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4162, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4339-13.05.2015/ /вх. № 0000304094-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4094, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” 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.
1.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4352-13.05.2015/ /вх. № 0000304197-08.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4197, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
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автомата, увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4364-13.05.2015/ /вх. № 0000304218-11.05.2015/
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4218, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” 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.
1.11."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4353-13.05.2015/
/вх. № 000030-4104-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4104, 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 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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
10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-4351-13.05.2015/ /вх. № 000030-409629.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4096, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.13."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4362-13.05.2015/ /вх. № 0000304103-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4103, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4365-13.05.2015/ /вх. № 0000304153-04.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4153, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт
Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15,
игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Антон Георгиев Михов - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.15."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4384-13.05.2015/ /вх. № 000030-415104.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4151, 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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:
І. 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 от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата 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 с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-4335-13.05.2015/ /вх. №
000030-4286-12.05.2015/
На 12.05.2015 г. с вх. № 000030-4286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за увеличение с 2 /два/, подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова –изпълнителен директор, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14
МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4244-12.05.2015/ /вх. № 0000302609-23.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната 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."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-4227-12.05.2015/ /вх. № 000030-411030.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4110, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к.“Дружба-3“, ул. „Даме Груев” ж.с.к. „Романтика-Б“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЧЕРРИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2,
ЕИК: 117651988, представлявано заедно и поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Георги
Минков Демирев – управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ж.к.“Дружба-3“, ул. „Даме Груев” ж.с.к. „Романтика-Б“.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ“ ООД, 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.
2.3."УИН БЕТ- 3" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4262-12.05.2015/ /вх. № 000030-261123.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2611, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой и 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. Бургас, ул. „Александровска“ № 21, х-л „България“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ -3” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4260-12.05.2015/ /вх. № 0000302612-23.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2612, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
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Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и поотделно от Валентин
Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4252-12.05.2015/ /вх. № 0000302610-23.03.2015/
На 23.03.2015 г. с вх. № 000030-2610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя
игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални
места, увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и
шест/ броя игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя
игрални места и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4255-12.05.2015/ /вх. № 000030-386922.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3869, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост–1А”, Търговски център „Сити
Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 41
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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 4 /четири/ броя и намаление с
1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-1А”,
Търговски център „Сити Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” 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.
2.7."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4357-13.05.2015/ /вх. №
000030-3447-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3447, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4246-12.05.2015/ /вх. №
000030-4115-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.

Стр. 42
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4279-12.05.2015/ /вх. № 0000303471-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3471, 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4250-12.05.2015/ /вх. № 0000304116-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4116, 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.

Стр. 43
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, 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.
2.11."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4256-12.05.2015/ /вх. № 000030-385322.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3853, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу Марин”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2,
ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг
– изток”, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу Марин”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-4258-12.05.2015/ /вх. №
000030-3924-23.04.2015/
На 23.04.2015 г. с вх. № 000030-3924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКИ 90” ЕООД,
гр. Димитровград, 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. Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 1.

Стр. 44
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ВИКИ
90” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „България” № 1, ЕИК: 040485999, представлявано от Валентин Желязков Кузев –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИКИ 90” ЕООД, гр. Димитровград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4261-12.05.2015/ /вх. № 0000304134-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4134, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрално място и подмяна на останалите 4 /четири/
броя игрални места от игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река”
№ 4Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за намаление с
1 /един/ брой игрално място и подмяна на останалите 4 /четири/ броя игрални места от
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4264-12.05.2015/ /вх.
№ 000030-4102-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4102, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА
НИКОЛОВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ 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. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4248-12.05.2015/ /вх. № 000030-415204.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4152, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар
Освободител“ № 109 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
„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 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 109 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.
2.16."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4251-12.05.2015/ /вх. № 000030-415504.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4155, 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

Стр. 46
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с
1 /един/ брой игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-4278-12.05.2015/ /вх. №
000030-4161-05.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4161, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елена,
област Велико Търново, ул. “Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Елена,
област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4280-12.05.2015/ /вх. № 0000303451-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3451, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
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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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
Държавната 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."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4281-12.05.2015/ /вх. № 000030-345008.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-4282-12.05.2015/ /вх. № 000030-344908.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД , гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4283-12.05.2015/ /вх. № 000030-395724.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4249-12.05.2015/ /вх. № 000030-395824.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3958, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за 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. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 49
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4334-13.05.2015/ /вх. № 000030-395924.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-4284-12.05.2015/ /вх. № 000030-396024.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3960, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, област Бургас, община Несебър, сити
център „Корал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, област Бургас, община Несебър, сити център „Корал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-4285-12.05.2015/ /вх. № 0000303452-08.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4267-12.05.2015/ /вх. № 0000304089-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4089, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4277-12.05.2015/ /вх. № 0000304091-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4091, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната 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."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4276-12.05.2015/ /вх. №
000030-4068-28.04.2015/
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4068, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Кърджали, бул. „България“ № 47.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4274-12.05.2015/ /вх. №
000030-4070-28.04.2015/
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4070, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4272-12.05.2015/ /вх. № 000030-406928.04.2015/
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4069, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”
№ 2А.
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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
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4268-12.05.2015/ /вх. № 000030-409029.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4090, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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.
2.32."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4270-12.05.2015/ /вх. № 000030-401124.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4011, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив,
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за увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“,
ж.к. „Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас,
хотел „Диамант“.
Държавната 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."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4269-12.05.2015/ /вх. №
000030-4145-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4145, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОКАМ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Русе” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОКАМ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”,
жк. „Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479, представлявано от Марийка
Димитрова Сотирова – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Русе” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” 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.
2.34."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4292-12.05.2015/ /вх. №
000030-4137-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4137, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
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гр. Свиленград, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4293-12.05.2015/ /вх. №
000030-4138-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4138, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. ”България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. ”България” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4295-12.05.2015/ /вх. №
000030-4140-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4140, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
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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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко
Войвода” № 19.
Държавната 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."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4294-12.05.2015/ /вх. № 000030-413930.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „КИРИШ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България”
№ 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
бул. „България” № 86.
Държавната 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."РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-4290-12.05.2015/ /вх. № 0000304044-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4044, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007” ООД,
гр. Карнобат, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
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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
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас,
ул. „Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева Лафазанова управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 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.
2.39."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-4289-12.05.2015/ /вх. №
000030-4042-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4042, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 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
„ЕКОБЕЛЛА 10” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Любен
Каравелов” № 85, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Джулия Юлиянова
Саръмова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-430812.05.2015/ /вх. № 000030-4101-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас,
УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас,
УПИ ІV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”,
гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4366-13.05.2015/ /вх. № 0000302565-21.03.2015/
На 21.03.2015 г. с вх. № 000030-2565, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за намаление на 3 /три/ и подмяна на 22 /двадесет и 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. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни
връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева управител, за намаление на 3 /три/ и подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4302-12.05.2015/ /вх. № 0000302693-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2693, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 6 /шест/ 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, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева
– управител, за подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4304-12.05.2015/ /вх. № 0000304018-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4018, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4341-13.05.2015/ /вх. № 0000304121-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4121, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2 А, хотел „Елена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2 А, хотел
„Елена”.
Държавната 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4342-13.05.2015/ /вх. № 0000304122-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4122, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул.„Търговска” № 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.„Търговска” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4344-13.05.2015/ /вх. № 0000304123-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4123, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов“ № 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 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.
2.47."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4346-13.05.2015/ /вх. № 0000304124-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4124, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „25-ти септември” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.48."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4372-13.05.2015/ /вх. № 0000304125-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4125, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4371-13.05.2015/ /вх. № 0000304126-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
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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2.50."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4369-13.05.2015/ /вх. №
000030-4127-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4127, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4367-13.05.2015/ /вх. № 0000304128-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4128, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца,
ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4349-13.05.2015/ /вх. № 0000304198-08.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4361-13.05.2015/ /вх. № 0000304163-05.05.2015/
На 05.05.2015 г. с вх. № 000030-4163, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 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 „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” 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.
2.54."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-434813.05.2015/ /вх. № 000030-4041-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4041, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
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ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов”
№ 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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.
2.55."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-437613.05.2015/ /вх. № 000030-4204-08.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4204, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/, увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител, за подмяна на 11 /единадесет/ и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала.
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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.
2.56."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4363-13.05.2015/ /вх.
№ 000030-4185-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 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.
2.57."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-4358-13.05.2015/ /вх. № 000030-410029.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4100, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 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
„ФАВОРИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора,
ул. „Георги Димитров” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-4374-13.05.2015/ /вх. № 0000304201-08.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ -СТАР” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Могильов“
№ 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 „ГОЧЕВСТАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. “Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър Михайлов
Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 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.
2.59."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4378-13.05.2015/ /вх. №
000030-4186-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
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 на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1,
идентификатор 80501.801.181.2.38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423212.05.2015/ /вх. № 000030-4003-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4003, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя
тото 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. Кърджали, кв. „Веселчане, пресечката на ул. „Осми март“ и ул. „Огоста“ /КАТ/;
2. гр. Кърджали, кв. „Гледка“, ул. „Тина Киркова“ – обръщалото;
3. гр. Хасково, ул. „Одрин“ северно от ул. „Рила“ до спортното игрище;
4. гр. Хасково, бул. „Съединение“ пред МБАЛ - вход на онкологията;
5. гр. Хасково, ул. „Банска“ пред Финансово – стопанската гимназия;
6. гр. Пловдив, спирка № 123 на МГТ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – спирка ТПК
„Марица“ посока запад – изток.
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. № 000030-423712.05.2015/ /вх. № 000030-4005-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4005, 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 3 /три/ броя
тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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. Ловеч, ж.к. „Здравец“ № 28;
2. с. Лесидрен, ул. „Стара планина“№ 178;
3. с. Тенево, ул. „Кольо Тенев“ № 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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-424012.05.2015/ /вх. № 000030-4007-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4007, 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 3 /три/ броя
тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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. Добрич, ул. „Гоце Делчев“ № 7;
2. гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 12;
3. гр. Варна, ж.к. „Победа“, срещу бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-425412.05.2015/ /вх. № 000030-4114-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4114, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой
тото пункт и в откриване на 3 /три/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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.София, ж.к. „Суха река“, автогара „Подуяне“.
IІ. 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. София, кв. „Дървеница“, ул. „Проф. Стоян Киркович“ бл. 27, вх. А;
2. гр. София, ул. „Оборище“№ 72, вх. Б;
3. с. Скравена, ул. „Тодор Попов“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437913.05.2015/ /вх. № 000030-4175-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4175, 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 4 /четири/
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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Кюстендил, кв. „Пиянец“, западно от Многопрофилна болница;
2. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, ул. „Стефан Стамболов“ № 9;
3. с. Глава, област Плевен, ул. „Митко Палаузов“ № 4;
4. с. Коиловци, област Плевен, ул. „Борис Бардушев“ № 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.
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438113.05.2015/ /вх. № 000030-4177-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/
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 откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „К. Пърличев“ № 51;
2. гр. София, ж.к. „Младост – Бизнес парк“, сграда № 8;
3. гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 262;
4. с. Реброво, област София, ул. „Търговска“ № 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.

Стр. 72
3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437513.05.2015/ /вх. № 000030-4179-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4179, 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 откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Галата, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова“ № 14;
2. с. Ново Делчево,област Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ № 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.
3.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431713.05.2015/ /вх. № 000030-4181-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4181, 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 4 /четири/
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 откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
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1. гр. София, ул. „Мачуково“, срещу бл. 1;
2. гр. София, ул. „Вардар“ № 129-130;
3. гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 34;
4. гр. София, бул. „Витоша“ № 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.
3.9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431513.05.2015/ /вх. № 000030-4183-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4183, 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 4 /четири/
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 откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Добрев № 56;
2. гр. Добрич, ул. „Опълченска“ № 97;
3. гр. Добрич, ул. „Баба Тонка“ № 37 Б;
4. гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“, блок 10 - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438913.05.2015/ /вх. № 000030-4318-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
4 /четири/ броя тото пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к.“Мотописта“, ул. „Червена роза“ 50;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 2“, до блок 227;
3. с. Поленица, ул. „Първи май“ 16;
4. с. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“ 17А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.11."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4311-13.05.2015/ /вх. № 000030-388022.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3880, 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 14 /четиринадесет/ 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. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. „Марин Дринов“ № 5;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Одрин“ № 56;
3. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Яне Сандански“ № 8;
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4. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Граф Игнатиев“ № 10.
5. с. Чернево, община Суворово, област Варна, ул. „Победа“ № 6;
6. с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. „Кирил и Методи“ № 13;
7. с. Ломци, община Попово, област Търговище, Автоспирка;
8. с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Първа“ № 74;
9. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лорна“ № 8;
10. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска „ № 10;
11. с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали, УПИ I, кв. 73;
12. с. Самуилово, община Сливен, област Сливен, ул. „Самуил“ № 66;
13. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86;
14. гр. София, община Столична, област София-град, кв. „Владая“, ул. „Войнишко
въстание“ № 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.12."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4229-12.05.2015/ /вх. № 000030-414330.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4143, 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 4 /четири/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Цар Петър“ № 13;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Баба Тонка“ № 11;
4. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“
№ 17.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
№ 33;
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2. с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, ул. „Гаврил Генов“ № 7;
3. с. Моравица, община Мездра, област Враца, ул. „Околчица“ № 2;
4. гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 75;
5. гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, ул. „Беласица“ № 1 А;
6. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител“ № 3;
7. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Македония“ № 61-63, магазин 7;
8. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Черно море“ № 23;
9. с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, ул. „Проф. Хр. Т.
Вакарелски“ № 28;
10. с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, ул. „Първа“ № 38;
11. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Владо Черноземски“
№ 18;
12. с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“
№ 4;
13. гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска“ № 43;
14. гр. Котел, община Котел, област Сливен, ул. „Раковска“ № 54, ет. 1, обект 8;
15. гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол, ул. „Девети септември“ № 38;
16. гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул. „Преслав“ № 38;
17. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Кузлодуй“ № 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.
3.13."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4383-13.05.2015/ /вх.
№ 000030-4223-11.05.2015/
На 11.05.2015 г. с вх. № 000030-4223, 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 20 /двадесет/ броя пункта и промяна на
административния адрес на 2 /два/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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:
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I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Пловдив сп. № 12, бул."Цар Борис III Обединител", спирка "Тримонциум",
посока север-юг;
2. гр. София, на ъгъла на ул."Искър" и ул."Бели Искър", позиция 4;
3. гр. Плевен, ж.к."Сторгозия", кв.711, ПИ 56722.655.249;
4. гр. Плевен, ж.к."Дружба", кв.32, ПИ 56722.667.934;
5. гр. Русе, автобусна спирка № 102 „бл.403“, ул. „Филип Станиславов“;
6. гр. София, Метростанция "Европейски съюз", Южен вестибюл, помещение № 16;
7. гр. Плевен, ул."Дойран" 140, магазин № 1;
8. гр. Благоевград, ул."Св.Св. Кирил и Методий" № 4;
9. гр. Монтана, ул."Граф Игнатиев" № 4;
10. гр. Варна, ул."Под игото" / ул."Кап.Райчо", позиция № 363;
11. гр. София, Район "Младост", м."Младост 2", УПИ VIII, кв.10, на ъгъла на
ул."Св.Киприян" и ул."Проф.Александър Тодоров-Балан, ПИ 68134.4091.605.2, търговско
помещение № 26;
12. гр. София, ул."Раковски" 82, търговско помещение № 2;
13. гр. Варна, район "Одесос", ул."Доктор Пискюлев", УПИ I - ПАЗАР, кв.333,
търговски обект № 8 5 на пазарна площадка Централен/Колхозен;
14. гр. Варна, 25-ти м.р., между кв.54 и ул."Ян Палах", търговски обект № 15 на
пазарна площадка Автогара/Роза/;
15. гр. Плевен, ъгъла между ул."Шар планина" и ул."Катя Попова", УПИ I, кв.256;
16. гр. Русе, Автобусна спирка № 33 „Плиска“, ул. „Плиска“;
17. гр. Русе, Автобусна спирка № 43 „Музикалната гимназия“, бул. „Борисова“;
18. гр. Русе, Автобусна спирка № 133 „Технополис“, бул. „Христо Ботев“;
19. гр. Стара Загора, ул."Герасим Папазчев", до входа на чакалнята на жп гара Стара
Загора;
20. гр. Асеновград, УПИ IV-обществена зеленина, кв.182, ул. "Цар Иван Асен II".
II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, които са променени:
СТАР АДРЕС
Симитли, област Благоевград ул. „Георги Димитров“ № 38 Б.
ул.“П.К. Яворов“ № 8, бл.
Кърджали,област Кърджали
„Строител“ № 4, вх. А, ет. 1

НОВ АДРЕС
Ябланица,област Ловеч ул."Генерал Гурко" № 18
Кърджали, област
бул.“България“ № 47
Кърджали

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. № 000030-423312.05.2015/ /вх. № 000030-3975-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-3975, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 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. Кърджали, кв. „Веселчане, пресечката на ул. „Осми март“ и ул. „Огоста“ /КАТ/;
2. гр. Кърджали, кв. „Гледка“, ул. „Тина Киркова“ – обръщалото;
3. гр. Хасково, ул. „Одрин“ северно от ул. „Рила“ до спортното игрище;
4. гр. Хасково, бул. „Съединение“ пред МБАЛ - вход на онкологията;
5. гр. Хасково, ул. „Банска“ пред Финансово – стопанската гимназия;
6. гр. Пловдив, спирка № 123 на МГТ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – спирка ТПК
„Марица“ посока запад – изток.
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. № 000030-423812.05.2015/ /вх. № 000030-4004-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4004, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 3 /три/ 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. Ловеч, ж.к. „Здравец“ № 28;
2. с. Лесидрен, ул. „Стара планина“№ 178;
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3. с. Тенево, ул. „Кольо Тенев“ № 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-423612.05.2015/ /вх. № 000030-4006-24.04.2015/
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4006, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 3 /три/ 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. Добрич, ул. „Гоце Делчев“ № 7;
2. гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 12;
3. гр. Варна, ж.к. „Победа“, срещу бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-425312.05.2015/ /вх. № 000030-4113-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4113, 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 и в откриване
на 3 /три/ 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.
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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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр.София, ж.к. „Суха река“, автогара „Подуяне“.
IІ. 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. София, кв. „Дървеница“, ул. „Проф. Стоян Киркович“ бл. 27, вх. А;
2. гр. София, ул. „Оборище“№ 72, вх. Б;
3. с. Скравена, ул. „Тодор Попов“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437713.05.2015/ /вх. № 000030-4174-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ 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. Кюстендил, кв. „Пиянец“, западно от Многопрофилна болница;
2. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, ул. „Стефан Стамболов“ № 9;
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3. с. Глава, област Плевен, ул. „Митко Палаузов“ № 4;
4. с. Коиловци, област Плевен, ул. „Борис Бардушев“ № 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.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-438213.05.2015/ /вх. № 000030-4176-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4176, 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 4 /четири/ 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 закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „К. Пърличев“ № 51;
2. гр. София, ж.к. „Младост – Бизнес парк“, сграда № 8;
3. гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 262;
4. с. Реброво, област София, ул. „Търговска“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431313.05.2015/ /вх. № 000030-4178-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя 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.
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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 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. с. Галата, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова“ № 14;
2. с. Ново Делчево,област Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ № 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.
4.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431613.05.2015/ /вх. № 000030-4180-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ 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. София, ул. „Мачуково“, срещу бл. 1;
2. гр. София, ул. „Вардар“ № 129-130;
3. гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 34;
4. гр. София, бул. „Витоша“ № 1.
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.
4.9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-431413.05.2015/ /вх. № 000030-4182-07.05.2015/
На 07.05.2015 г. с вх. № 000030-4182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Добрев № 56;
2. гр. Добрич, ул. „Опълченска“ № 97;
3. гр. Добрич, ул. „Баба Тонка“ № 37 Б;
4. гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“, блок 10 - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-439013.05.2015/ /вх. № 000030-4319-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к.“Мотописта“, ул. „Червена роза“ 50;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 2“, до блок 227;
3. с. Поленица, ул. „Първи май“ 16;
4. с. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“ 17А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.11."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4310-13.05.2015/ /вх. № 000030-387822.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3878, 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 14 /четиринадесет/ 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. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. „Марин Дринов“ № 5;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Одрин“ № 56;
3. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Яне Сандански“ № 8;
4. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Граф Игнатиев“ № 10.
5. с. Чернево, община Суворово, област Варна, ул. „Победа“ № 6;
6. с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. „Кирил и Методи“ № 13;
7. с. Ломци, община Попово, област Търговище, Автоспирка;
8. с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Първа“ № 74;
9. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лорна“ № 8;
10. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска „ № 10;
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11. с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали, УПИ I, кв. 73;
12. с. Самуилово, община Сливен, област Сливен, ул. „Самуил“ № 66;
13. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86;
14. гр. София, община Столична, област София-град, кв. „Владая“, ул. „Войнишко
въстание“ № 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.12."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4257-12.05.2015/ /вх. № 000030-414430.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4144, 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 4 /четири/ броя букмейкърски пункта
и в откриване на 17 /седемнадесет/ 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. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Цар Петър“ № 13;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Баба Тонка“ № 11;
4. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“
№ 17.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
№ 33;
2. с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, ул. „Гаврил Генов“ № 7;
3. с. Моравица, община Мездра, област Враца, ул. „Околчица“ № 2;
4. гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 75;
5. гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, ул. „Беласица“ № 1 А;
6. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител“ № 3;
7. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Македония“ № 61-63, магазин 7;
8. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Черно море“ № 23;
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9. с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, ул. „Проф. Хр. Т.
Вакарелски“ № 28;
10. с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, ул. „Първа“ № 38;
11. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Владо Черноземски“
№ 18;
12. с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“
№ 4;
13. гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска“ № 43;
14. гр. Котел, община Котел, област Сливен, ул. „Раковска“ № 54, ет. 1, обект 8;
15. гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол, ул. „Девети септември“ № 38;
16. гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул. „Преслав“ № 38;
17. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Кузлодуй“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.13."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4309-13.05.2015/ /вх. № 0000303868-22.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 13 /тринадесет/
броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Триадица, област София - град, ул. „Цар Петър“ № 13;
2. гр. Варна,община Варна, област Варна, ул. „Баба Тонка“ № 11;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Младост 1“, бул. „Цар Освободител“,
магазин № 1 в търговски комплекс „Панелчето“;
4. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. „Речица“ , пл. „Централен“ № 1 А;
5. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“
№ 17;
6. гр.Видин, община Видин, област Видин, ул. „Никола Петров“ № 11;
7. гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. „Добрич“ № 172;
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ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Балчик, община Балчик, област Варна, ул. „Ген. Заимов“ № 2;
2. с. Браничево, абщина Каолиново, област Шумен, ул. „Септември“ № 8;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Роза“ № 19, ет.0, кафе за търговска
дейност;
4. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“ № 10;
5. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Нишка“ № 18;
6. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Одрин“ № 56;
7. гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
8. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. „Речица“, ул. „Тодор Асенов“ № 12;
9. гр. София, община Младост, област София - град, ж.к. Младост – 3“
бул.“Александър Малинов“ № 51, магазин 5В в Metro City- Търговски и бизнес център;
10. гр. София, община Триадица, област София – град, ул. „Янко Забунов“ № 3, вх. Б;
11. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Бузлуджа“ № 9;
12. гр. Шумен, община Шумен, област Варна, ул. „Хан Крум“ № 13;
13. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к. „Хале“ № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.14."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4231-12.05.2015/ /вх. № 0000304093-29.04.2015/
На 29.04.2015 г. с вх. № 000030-4093, 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 5 /пет/ 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. Хасково, област Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 103, ет.1;
2. гр. София, община „Люлин“, област София-град, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 4;
3. гр. Плевен, област Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 36, магазин № 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Астра“ № 4;
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2. гр. Враца, община Враца, област Враца, бул. „Мито Орозов“ № 6;
3. гр. София, община Красно село, област София-град, ул. „Майор Горталов“ № 14 Б;
4. гр. София, община Люлин, област София-град, ж.к. „Люлин 1“, бул. „Европа“,
магазин „Фантастико“;
5. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Пирин“ № 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. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4312-13.05.2015/ /вх. № 000030-387922.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3879, 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 14 /четиринадесет / 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 приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. „Марин Дринов“ № 5;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Одрин“ № 56;
3. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Яне Сандански“ № 8;
4. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Граф Игнатиев“ № 10.
5. с. Чернево, община Суворово, област Варна, ул. „Победа“ № 6;
6. с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. „Кирил и Методи“ № 13;
7. с. Ломци, община Попово, област Търговище, Автоспирка;
8. с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Първа“ № 74;
9. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Лорна“ № 8;
10. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска „ № 10;
11. с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали, УПИ I, кв. 73;
12. с. Самуилово, община Сливен, област Сливен, ул. „Самуил“ № 66;
13. гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86;
14. гр. София, община Столична, област София-град, кв. „Владая“, ул. „Войнишко
въстание“ № 46.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4230-12.05.2015/ /вх. № 000030-414230.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4142, 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 4 /четири/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 17 /седемнадесет / 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. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Цар Петър“ № 13;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
3. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Баба Тонка“ № 11;
4. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“
№ 17.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
№ 33;
2. с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, ул. „Гаврил Генов“ № 7;
3. с. Моравица, община Мездра, област Враца, ул. „Околчица“ № 2;
4. гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 75;
5. гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, ул. „Беласица“ № 1 А;
6. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител“ № 3;
7. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Македония“ № 61-63, магазин 7;
8. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Черно море“ № 23;
9. с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, ул. „Проф. Хр. Т.
Вакарелски“ № 28;
10. с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, ул. „Първа“ № 38;
11. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Владо Черноземски“
№ 18;
12. с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“
№ 4;
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13. гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска“ № 43;
14. гр. Котел, община Котел, област Сливен, ул. „Раковска“ № 54, ет. 1, обект 8;
15. гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол, ул. „Девети септември“ № 38;
16. гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул. „Преслав“ № 38;
17. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Кузлодуй“ № 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.
6. Игри в игрално казино (онлайн):
6.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-436013.05.2015/ /вх. № 000030-4039-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4039, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, за включване на игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино, изпитан с Протокол
№ КС-015 от 23.03.2015 г. /сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Елица
Николова Гил - управител, за включване на игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино, изпитан с Протокол
№ КС-015 от 23.03.2015 г. /сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4226-12.05.2015/ /вх. №
000030-4136-30.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4136, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино „SPORTS CLUB & CASINO”
/по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-962/05.02.2015 г./.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Братя Миладинови” № 12, ет. 1, ЕИК:
203184002, представлявано от Елена Георгиева Рангочева - управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр.
София, пл. „България“ № 1, казино „SPORTS CLUB & CASINO”.
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."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4288-12.05.2015/ /вх. № 0000303891-22.04.2015/
На 22.04.2015 г. с вх. № 000030-3891, 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 утвърждаване на Задължителни изисквания за игрални казина по отношение
на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол и утвърждаване на 12 /дванадесет/ броя образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино
с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан” /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3784/21.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225,
представлявано от Йордан Димитров Йорданов – управител, Задължителни изисквания за
игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
12 /дванадесет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри
на игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4296-12.05.2015/ /вх. №
000030-4158-04.05.2015/
На 04.05.2015 г. с вх. № 000030-4158, 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 9 /девет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, 9 /девет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ 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.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-4350-13.05.2015/
/вх. № 000030-4046-28.04.2015/
На 28.04.2015 г. с вх. № 000030-4046, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3785/21.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4345-13.05.2015/ /вх. № 0000304021-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4021, в съответствие с чл. 32 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 в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. “Капитан
Райчо” № 2, хотел “Тримонциум Принцес” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000301764/04.03.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4247-12.05.2015/ /вх. № 000030-358416.04.2015/
На 16.04.2015 г. с вх. № 000030-3584, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-3349/02.04.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени на „КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2, ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров –
управител и Галина Илиева Коджабашева – управител, заедно и поотделно, Игрални условия
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и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 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.
2.2."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-426312.05.2015/ /вх. № 000030-4022-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4022, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики”
№ 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 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 „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на управление:
гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от
Мирослав Петров Миткин /физическо лице - търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”,
гр. Силистра, 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.
2.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4343-13.05.2015/ /вх. № 000030-391623.04.2015/
На 23.04.2015 г. с вх. № 000030-3916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. “Градинска” № 11 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-898/02.02.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609,
представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. “Градинска” № 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.
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4354-13.05.2015/ /вх. № 000030-414130.04.2015/
На 30.04.2015 г. с вх. № 000030-4141, 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
БЪЛГАРИЯ“, утвърждаване на 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „Лотария България- Бинго
милиони“ с общ брой 40 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и разновидност „ЛЕФЧЕ
КЕФЧЕ“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 1 лв. /корекция на вече утвърден
образец на талон/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на 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“ със 17 /седемнадесет/ броя разновидности, изразяващи се във въвеждането на
2 /две/ нови разновидности с наименования: „Лотария България- Бинго милиони“ и „Бинго
милиони 4 в 1“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдат утвърдени 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „Лотария България- Бинго
милиони“ с общ брой 40 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и разновидност „ЛЕФЧЕ
КЕФЧЕ“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 1 лв. /корекция на вече утвърден
образец на талон/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4355-13.05.2015/ /вх. № 000030-429712.05.2015/
На 12.05.2015 г. с вх. № 000030-4297, 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 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „Бинго милиони 4 в 1“ с общ брой 30 000 000
бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения 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, 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова
разновидност „Бинго милиони 4 в 1“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4373-13.05.2015/ /вх. №
000030-4040-27.04.2015/
На 27.04.2015 г. с вх. № 000030-4040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”, разновидност „Лото
6/47: Спечели Джакпот от 1 000 000 до 3 200 000 лева включващ Къща и Порше - 3лв.“ с общ
брой 32 212 719 бр. и номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43,
ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, Игрални условия и
правила за организиране на моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”.
II. Да бъде утвърден представеният 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „НОВОЛОТО”, разновидност „Лото 6/47: Спечели Джакпот от
1 000 000 до 3 200 000 лева включващ Къща и Порше - 3лв.“ с общ брой 32 212 719 бр. и
номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-4320 от 13.05.2015 г.
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2668, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 28-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 24.04.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че има неизяснени обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3
от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила произнасянето по писмено искане с вх.
№ 000030-2668/24.03.2015 г. до изясняване на горепосочените обстоятелствата.
На проведеното заседание на 14.05.2015 г. с Докладна записка от 13.05.2015 г.
председателя на ДКХ докладва на членовете за постъпило писмо вх. № 0000304160/05.05.2015 г., с което „НЮ ВИЖЪН” ООД е представило в ДКХ обяснения и документи,
касаещи неизяснените обстоятелства. След извършената проверка и проучване на
документите ДКХ установи, че са изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от
ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „НЮ ВИЖЪН” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553,
представлявано заедно и поотделно от Веселин Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов –
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 28-А.
II. Утвърждава представените от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград, 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разни.
Председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния ред на
заседанието да се включи за разглеждане искание вх. № 000030-4213-08.05.2015 г. от
„БАРГЕЙМ“ АД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искание вх. № 000030-4213-08.05.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4533-14.05.2015/ /вх. № 000030-421308.05.2015/
На 08.05.2015 г. с вх. № 000030-4213, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрална маса 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 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с
1 /един/ брой игрална маса 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

