РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-6430
Гр. София, 29.06.2015 г.
Днес, 29 юни 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина Николова,
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. № 734-24.06.2015г./
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 предложения за откриване на процедура по чл. 85, ал. 1,
т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МАРЛИН-7“ ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 744-26.06.2015г./
1.2.„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 745-26.06.2015г./
1.3.„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 746-26.06.2015г./
1.4.„ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 747-26.06.2015г./
1.5.„АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 748-26.06.2015г./
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6028-26.06.2015/ /вх. №
000030-5163-03.06.2015/
2. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БУЛГЕЙМС ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6117-26.06.2015/ /вх. № 0000305951-24.06.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-606926.06.2015/ /вх. № 000030-4996-26.05.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5478-17.06.2015/ /вх. № 000030-523405.06.2015/
2.2."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5517-18.06.2015/ /вх. № 000030-535611.06.2015/
2.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5492-18.06.2015/ /вх. № 000030-537612.06.2015/
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2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6017-25.06.2015/ /вх. № 0000305471-17.06.2015/
2.5."ИНМОБЛЕС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6029-26.06.2015/ /вх. № 000030-552718.06.2015/
2.6."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6032-26.06.2015/ /вх. № 000030-553018.06.2015/
2.7."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6031-26.06.2015/ /вх. № 000030-575619.06.2015/
2.8."КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6099-26.06.2015/ /вх. № 000030-509729.05.2015/
2.9."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6121-26.06.2015/ /вх. № 000030-6046-26.06.2015/
2.10."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6094-26.06.2015/ /вх. № 000030-552918.06.2015/
2.11."КАЗИНО ЕСКЕЙП ГР. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-6071-26.06.2015/
/вх. № 000030-5987-25.06.2015/
2.12."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-6111-26.06.2015/ /вх. № 000030-515502.06.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6010-25.06.2015/ /вх. № 0000305122-01.06.2015/
1.2."ПИРАМИДА ЕЛЕНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5502-18.06.2015/ /вх. № 0000303111-30.03.2015/
1.3."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-6100-26.06.2015/ /вх. № 0000305022-27.05.2015/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6113-26.06.2015/ /вх. № 000030-530410.06.2015/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6114-26.06.2015/ /вх. № 000030-537912.06.2015/
1.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6122-26.06.2015/ /вх. № 000030-456115.05.2015/
1.7."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6123-26.06.2015/ /вх. № 000030-4982-26.05.2015/
1.8."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6090-26.06.2015/ /вх. № 000030-516703.06.2015/
1.9."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6079-26.06.2015/ /вх. № 0000305220-04.06.2015/
1.10."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6112-26.06.2015/ /вх. № 000030-464618.05.2015/
1.11."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6095-26.06.2015/ /вх. № 000030-464718.05.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6008-25.06.2015/ /вх. № 000030-4986-26.05.2015/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, София /изх. № 000030-609626.06.2015/ /вх. № 000030-4997-26.05.2015/
1.3."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6109-26.06.2015/ /вх. № 000030-485325.05.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лото игра:
1.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6118-26.06.2015/ /вх. №
000030-5273-08.06.2015/
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Раздел девети. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лотарийна
игра:
1.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6097-26.06.2015/ /вх. № 000030-527408.06.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6007-25.06.2015/ /вх. № 000030-536311.06.2015/
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6000-25.06.2015/ /вх. № 000030-574619.06.2015/
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6005-25.06.2015/ /вх. № 0000305357-11.06.2015/
1.4."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-6004-25.06.2015/ /вх. №
000030-5350-11.06.2015/
1.5."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6003-25.06.2015/ /вх. № 000030-537812.06.2015/
1.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6002-25.06.2015/ /вх. № 000030-544716.06.2015/
1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6026-25.06.2015/ /вх. № 0000305305-10.06.2015/
1.8."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6055-26.06.2015/ /вх. № 000030-594924.06.2015/
1.9."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6101-26.06.2015/ /вх. №
000030-5811-23.06.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6006-25.06.2015/ /вх. № 0000305361-11.06.2015/
2.2."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6001-25.06.2015/ /вх. №
000030-5388-12.06.2015/
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5998-25.06.2015/ /вх. № 0000305464-17.06.2015/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5999-25.06.2015/ /вх. № 0000305465-17.06.2015/
2.5."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-6058-26.06.2015/ /вх. № 0000305466-17.06.2015/
2.6."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5993-25.06.2015/ /вх. № 0000305284-09.06.2015/
2.7."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-5997-25.06.2015/ /вх. № 000030-540515.06.2015/
2.8."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6068-26.06.2015/ /вх. № 000030-581022.06.2015/
2.9."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5996-25.06.2015/ /вх. № 000030-520104.06.2015/
2.10."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5995-25.06.2015/ /вх. № 0000305197-04.06.2015/
2.11."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5994-25.06.2015/ /вх. № 0000305198-04.06.2015/
2.12."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6015-25.06.2015/ /вх. № 0000305352-11.06.2015/
2.13."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6019-25.06.2015/ /вх. № 000030-535411.06.2015/
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2.14."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-6020-25.06.2015/ /вх. №
000030-5370-12.06.2015/
2.15."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-6021-25.06.2015/ /вх. № 000030-537112.06.2015/
2.16."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6022-25.06.2015/ /вх. № 000030-537212.06.2015/
2.17."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6012-25.06.2015/ /вх. № 0000305462-17.06.2015/
2.18."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6013-25.06.2015/ /вх. № 0000305463-17.06.2015/
2.19."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6014-25.06.2015/ /вх. № 0000305469-17.06.2015/
2.20."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6016-25.06.2015/ /вх. № 0000305470-17.06.2015/
2.21."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6023-25.06.2015/ /вх. № 000030-579322.06.2015/
2.22."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6024-25.06.2015/ /вх. № 000030-579522.06.2015/
2.23."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6107-26.06.2015/ /вх. № 000030-579622.06.2015/
2.24."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6025-25.06.2015/ /вх. № 000030-540915.06.2015/
2.25."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6110-26.06.2015/ /вх. № 000030-581423.06.2015/
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6103-26.06.2015/ /вх. № 000030-581523.06.2015/
2.27."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6062-26.06.2015/ /вх. №
000030-5467-17.06.2015/
2.28."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6056-26.06.2015/ /вх. № 0000305961-24.06.2015/
2.29."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6057-26.06.2015/ /вх. №
000030-5780-22.06.2015/
2.30."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6059-26.06.2015/ /вх. №
000030-5781-22.06.2015/
2.31."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6061-26.06.2015/ /вх. № 0000305783-22.06.2015/
2.32."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6063-26.06.2015/ /вх. № 0000305784-22.06.2015/
2.33."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6102-26.06.2015/ /вх. № 0000305757-19.06.2015/
2.34."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6104-26.06.2015/ /вх. № 0000305758-19.06.2015/
2.35."ЕКСПРЕС-ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6108-26.06.2015/ /вх. № 0000305759-19.06.2015/
2.36."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6075-26.06.2015/ /вх. № 0000305761-19.06.2015/
2.37."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6072-26.06.2015/ /вх. № 000030-538612.06.2015/
2.38."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6073-26.06.2015/ /вх. №
000030-5387-12.06.2015/
2.39."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6070-26.06.2015/ /вх. № 0000305382-12.06.2015/
2.40."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6119-26.06.2015/ /вх. № 000030-575419.06.2015/
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2.41."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6077-26.06.2015/ /вх. № 000030-575519.06.2015/
2.42."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-6088-26.06.2015/ /вх. № 000030-536411.06.2015/
2.43."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6089-26.06.2015/ /вх. № 000030-536511.06.2015/
2.44."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6087-26.06.2015/ /вх. № 0000305531-18.06.2015/
2.45."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6086-26.06.2015/ /вх. № 0000305532-18.06.2015/
2.46."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6081-26.06.2015/ /вх.
№ 000030-5504-18.06.2015/
2.47."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-6078-26.06.2015/ /вх. № 000030-575219.06.2015/
2.48."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-6076-26.06.2015/ /вх. № 000030-577119.06.2015/
2.49."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-6074-26.06.2015/ /вх. № 000030-577219.06.2015/
2.50."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6067-26.06.2015/ /вх. № 0000305396-15.06.2015/
2.51."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6120-26.06.2015/ /вх. № 0000305407-15.06.2015/
2.52."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6082-26.06.2015/ /вх. № 000030-588723.06.2015/
2.53."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6085-26.06.2015/ /вх. № 000030-589123.06.2015/
2.54."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6066-26.06.2015/ /вх. № 0000305200-04.06.2015/
2.55."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-6125-26.06.2015/ /вх. № 0000305950-24.06.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2015/ /вх. № 000030-5943-24.06.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2015/ /вх. № 000030-5945-24.06.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2015/ /вх. № 000030-5947-24.06.2015/
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. №
000030-5818-23.06.2015/

София /изх. № 000030-6065София /изх. № 000030-6116София /изх. № 000030-6115000030-6091-26.06.2015/ /вх. №

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-606426.06.2015/ /вх. № 000030-5942-24.06.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-609826.06.2015/ /вх. № 000030-5944-24.06.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-609326.06.2015/ /вх. № 000030-5946-24.06.2015/
4.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6030-26.06.2015/ /вх. № 000030-574519.06.2015/
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6092-26.06.2015/ /вх. № 000030-588123.06.2015/
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Раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6018-25.06.2015/ /вх. № 000030-547217.06.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-601125.06.2015/ /вх. № 000030-5448-16.06
Раздел дванадесети. Докладна записка:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6124 от 26.06.2015 г.
Раздел тринадесети. 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. № 73424.06.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://www.788-sb.com/
https://www.dragonaraonline.com/
https://www.buzzslots.com/
https://www.buzzpoker.com/
https://www.casinoblu.com/
https://www.jackpotcitycasino.com/
https://www.infinitybet.com/
https://www.fruitycasa.com/
https://casino-atlanta.com/
https://www.hugeslots.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
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сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.788-sb.com/
2. https://www.dragonaraonline.com/
3. https://www.buzzslots.com/
4. https://www.buzzpoker.com/
5. https://www.casinoblu.com/
6. https://www.jackpotcitycasino.com/
7. https://www.infinitybet.com/
8. https://www.fruitycasa.com/
9. https://casino-atlanta.com/
10. https://www.hugeslots.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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„БЛИЦ СЕРВИЗ” ООД, гр. София /изх. № 000030-6009/25.06.2015 г./,/вх. № 0000305417-16.06.2015 г./
На 16.06.2015 г. с вх. № 000030-5417, е подадено писмено заявление от „БЛИЦСЕРВИЗ” ООД 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
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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 „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, гр. София, район „Средец”, ул. „Христо
Белчев” No 19, ет. 1, ЕИК: 831770156, представлявано заедно и поотделно от Рашко
Колев Рашков и Георги Христов Хаджийски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

IMPERA LINE HD
FV 833 F2
ИА-2503 от 10.06.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БЛИЦ-СЕРВИЗ” ООД /
№ 000030-6131/07.08.2014 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
662622
2015 г.
Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. BLAZING FRUITS pro 20;
3. BLAZING FRUITS pro 40;
4. BOOK OF RA;
5. BOOK OF RA deluxe;
6. GOLD SPELL;
7. DIAMOND WHEEL;
8. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
9. FAUST;
10. FRUIT BLAST;
11. FRUIT SENSATION;
12. FRUITS’ n ROYALS;
13. GLAMOUR STAR;
14. GLAMOUR WORLD;
15. GOLDEN ARK;
16. GOLDEN EMPIRE;
17. GOLDEN HORUS;
18. LIBERTY REELS;
19. LORD OF THE OCEAN;
20. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
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21. MAGIC 27;
22. MAGIC 81;
23. MEGA JOKER;
24. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
25. ROARING FORTIES;
26. SIZZLING 6;
27. SIZZLING GEMS;
28. SIZZLING HOT deluxe;
29. SIZZLING HOT PRO 5;
30. SIZZLING HOT PRO 10;
31. ULTRA GEMS;
32. SKY ROULETTE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6084-26.06.2015 г./,/вх.
№ 000030-5956-24.06.2015 г./
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5956, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД 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 „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

NOVOLINE INTERACTIVE Ed. 7, V 1281.3.1.1
FV 610 F2 / FV 640 F2 / FV 880 F2 / FA 880 F2 B98
ИА-2510 от 19.06.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
655215
2015 г.
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Вид на играта

Видео слот:
1. BOOK OF RA deluxe;
2. FRUITS OF FORTUNE;
3. MEGA JOKER;
4. PLENTY ON TWENTY HOT;
5. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
6. ROARING FORTIES;
7. SIZZLING HOT deluxe;
8. POWER STARS;
9. PHARAOH’S RING;
10. XTREME VOLTAGE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6080-26.06.2015 г./,/вх.
№ 000030-5953-24.06.2015 г./
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5953, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД 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 „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

NOVOLINE INTERACTIVE Ed. 6, V 685.3.1.0
FV 610 F2 / FV 640 F2 / FV 880 CF2 / FA 880 F2 B98
ИА-2509 от 19.06.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
655216
2015 г.
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Вид на играта

Видео слот:
1. HIT THE ROAD;
2. KING RICHER;
3. PHARAOH’S RING;
4. BOOK OF RA deluxe;
5. SIZZLING HOT deluxe;
6. GORILLA;
7. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
8. ETERNAL ELEMENTS;
9. CLEOPATRA’S WHEEL;
10. MIDAS’ PALACE

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6083-26.06.2015 г./,/вх.
№ 000030-5955-24.06.2015 г./
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5955, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД 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 „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

NOVOLINE INTERACTIVE Ed. 5, V 1280.3.1.1
FV 610 F2 / FV 640 F2 / FV 880 F2 / FA 880 F2 B98
ИА-2508 от 18.06.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
655209
2015 г.
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Вид на играта

Видео слот:
1. ALEXANDER THE GREAT;
2. BOOK OF RA deluxe;
3. JULIE’S JURNEY;
4. MEGA JOKER;
5. PLENTY ON TWENTY HOT;
6. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
7. ROARING FORTIES;
8. LORD OF THE OCEAN;
9. SIZZLING HOT QUATTRO;
10. ETERNAL ELEMENTS;
11. FAIRY WILD;
12. FUN FAIR BILLIONAIRE;
13. LUCKY LAGER;
14. THE GREAT MASTER;
15. XTREME VOLTAGE;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6060-26.06.2015 г./,/вх.
№ 000030-5954-24.06.2015 г./
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5954, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД 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 „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на

IMPERA LINE V6.0700 Build 4306
FV 600 F2 / FV 833 F2 (2) / FV 833 F2 (3) / FA 880 F2
C01
ИА-2511 от 22.06.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /

удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
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№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
544484 за FV 600 F2;
655312 за FA 880 F2 C01.
2015 г.
Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. BLAZING FRUITS pro 20;
3. BLAZING FRUITS pro 40;
4. BOOK OF RA;
5. BOOK OF RA deluxe;
6. BOOK OF RA deluxe 6;
7. GOLD SPELL;
8. DIAMOND WHEEL;
9. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
10. FAUST;
11. FRUIT BLAST;
12. FRUIT SENSATION;
13. FRUITS’ n ROYALS;
14. GLAMOUR STAR;
15. GLAMOUR WORLD;
16. GOLDEN ARK;
17. GOLDEN EMPIRE;
18. GOLDEN HORUS;
19. HOT CHANCE;
20. LIBERTY REELS;
21. LORD OF THE OCEAN;
22. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
23. MAGIC 27;
24. MAGIC 81;
25. MEGA JOKER;
26. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
27. PLENTY OF FRUITS 20 HOT;
28. ROARING FORTIES;
29. SIZZLING 6;
30. SIZZLING GEMS;
31. SIZZLING HOT deluxe;
32. SIZZLING HOT PRO 5;
33. SIZZLING HOT PRO 10;
34. ULTRA GEMS;
35. SKY ROULETTE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-6105-26.06.2015 г./,/вх. №
000030-5893-23.06.2015 г./
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5893, 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).
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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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ СТТ2
BJ/CP/RP/CHP/PB
ИM-109 от 18.06.2015 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
Т15-011
2015
1. BLACK JACK;
2. CARIBBEAN (STUD) POKER;
3. CASINO HOLD’EM POKER;
4. RUSSIAN POKER;
5. PUNTO BANCO.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6106-26.06.2015
г./,/вх. № 000030-5813-23.06.2015 г./
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5813, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000,
ж.к. “Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано
заедно от Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева управители, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
CGI
ред
1.
Тип, версия
Multigame 7.4
Протокол от изпитване №
ИА-2281.2 от 15.06.2015 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
Производител / номер на
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
Заявител / номер на
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер
0821
Година на производство
2015
Вид на играта:
Видео слот:
1. ARISING PHOENIX;
2. BELLS ON FIRE;
3. BELLS ON FIRE HOT;
4. BELLS ON FIRE ROMBO;
5. CAST A SPELL;
6. COOL DIAMONDS II;
7. DRAGON`S KINGDOM;
8. DRAGON`S PEARL;
9. FORTUNA’S FRUITS;
10. FRUIT KABOOM!;
11. GOLDEN BOOK;
12. HOT DIAMONDS;
13. HOT SCATTER;
14. HOT SEVEN;
15. HOT STAR;
16. HOT STOP;
17. HOT TWENTY;
18. LADY JOKER;
19. LUCKY BELLS;
20. MAGIC FOREST;
21. MERMAIDS GOLD;
22. MERRY FRUITS;
23. PARTY TIME;
24. PRINCE & CINDERELLA;
25. RED CHILLI;
26. ROMAN LEGION;
27. ROYAL UNICORN;
28. STAR RISING;
29. TRAIN ROBBERY;
30. TWENTY BIRDS;
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31. WILD DIAMONDS;
32. WILD RESPIN;
33. WILD SEVEN;
34. WILD SHARK;
35. WILD STARS
Покер игри:
36. DEUCES WILD;
37. DOUBLE DOUBLE BONUS;
38. JOKER POKER;
39. JACKS OR BETTER;
40. TENS OR BETTER.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МАРЛИН-7“ ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 744-26.06.2015г./
На 30.04.2015 г. с писмо от ТД на НАП – Бургас, вх. № 1129 в Държавната комисия по
хазарта бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ)
с дължим данък по реда на 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015г. на
“МАРЛИН-7“ ЕООД. По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени публични
задължения на “МАРЛИН-7“ ЕООД са в размер на 15 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 566/14.05.2015 г. ДКХ изиска от “МАРЛИН-7“ ЕООД да
представи документ за платен данък по чл.246 от ЗКПО. Писмото е изпратено на адреса по
търговска регистрация на дружеството, но не е получено от представител на фирмата –
върнато е с отметка „пратката не е потърсена от получателя“. В указания в писмото срок
дружеството не представи документ удостоверяващ платени данъци по чл.245 от ЗКПО.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното председателя на ДКХ с предложение изх. № 744/26.06.2015 г.
на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ е предложил на Комисията да открие производство по
прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за срок от три до
шест месеца на лиценз за който е издадено Удостоверение № 000030-7973/21.10.2014 г. на
„МАРЛИН - 7” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2,
ЕИК: 202711633, представлявано от Мариана Георгиева Стоева - управител, издаден за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
С пистъпило по електронен път в ДКХ писмо вх. № 1573/29.06.2015 г. от
„МАРЛИН - 7” ЕООД са представени документи.
Държавната комисия по хазарта след като разгледа и обсъди всички представени
документи
РЕШИ:
Не открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-7973/21.10.2014 г. на „МАРЛИН - 7” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК: 202711633, представлявано от Мариана
Георгиева Стоева - управител, издаден за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 745-26.06.2015г./
На 28.05.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 1347 в Държавната комисия по
хазарта бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта с
дължим данък по реда на чл. 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015 г. на “КАЗИНО
САЛОН“ ЕООД. По данни от писмото на НАП се установи, че просрочените и необезпечени
публични задължения на “КАЗИНО САЛОН“ ЕООД за първо тримесечие на 2015 г., към
16.06.2015 г. са в общ размер на 21 527,60 лв.
С уведомително писмо изх. № 639/03.06.2015 г. ДКХ изиска от “КАЗИНО
САЛОН“ ЕООД да представи документ за платен данък по чл. 246 от ЗКПО. Писмото е
изпратено на адреса по търговска регистрация на дружеството, като е получено от
представител на фирмата на 04.06.2015 г. В указания в писмото срок дружеството не
представи документ удостоверяващ платени данъци по чл. 245 от ЗКПО.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-6443/22.08.2014г. на “КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223,
представлявано от Георги Петков Карагьозов – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
2. Предоставя възможност на “КАЗИНО САЛОН” ЕООД в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваше г-н Георги Петков
Карагьозов – управител на дружеството.

1.3.„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София /изх. № 746-26.06.2015г./
На 28.05.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 1347 в Държавната комисия по
хазарта бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта с
дължим данък по реда на чл. 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015г. на “КАЗИНО
САЛОН“ ЕООД. По данни от писмото на НАП се установи, че просрочените и необезпечени
публични задължения на “КАЗИНО САЛОН“ ЕООД за първо тримесечие на 2015г., към
16.06.2015г. са в общ размер на 21 527,60 лв.
С уведомително писмо изх. № 639/03.06.2015 г. ДКХ изиска от “КАЗИНО САЛОН“
ЕООД да представи документ за платен данък по чл.246 от ЗКПО. Писмото е изпратено на
адреса по търговска регистрация на дружеството, като е получено от представител на
фирмата на 04.06.2015 г. В указания в писмото срок дружеството не представи документ
удостоверяващ платени данъци по чл. 245 от ЗКПО.

Стр. 18
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-4914/30.06.2014 г. на “КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223,
представлявано от Георги Петков Карагьозов – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Крумовград, област Кърджали, ул.
„Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида“
2. Предоставя възможност на “КАЗИНО САЛОН” ЕООД в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваше г-н Георги Петков
Карагьозов – управител на дружеството.

1.4.„ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 747-26.06.2015г./
На 30.04.2015 г. с писмо от ТД на НАП – Пловдив, вх. № 1130 в Държавната комисия
по хазарта бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
(ЗХ) с дължим данък по реда на 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015 г. към 27.04.2015 г.
на ЕТ “ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“. Съгласно справката на ТД на НАП – Пловдив
организаторът не е подал данъчна декларация за дължим данък по чл. 246 във връзка с чл. 247
от ЗКПО, респ. не е внесъл дължимия данък за периода. На ЕТ “ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“
ДКХ е издала Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2361/09.04.2014г. за организиране
на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 149 с 30
(тридесет) бр. игрални автомата с 30 (тридесет) бр. игрални места. Следователно дължимия
данък от едноличния търговец е 30 х 500 лв. или в размер на 15 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 662/09.06.2015 г. ДКХ изиска от ЕТ “ЙОПИ - ПИЕР
ЙОСИФОВ“ да представи документ за платен данък по чл. 246 от ЗКПО. Писмото е
изпратено на адреса по търговска регистрация на едноличния търговец, но не е получено от
представител на търговеца – върнато е с отметка „получателя се е преместил на друг адрес“.
В указания в писмото срок дружеството не представи документ удостоверяващ
платени данъци по чл. 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното председателя на ДКХ с предложение изх. № 747/26.06.2015
г. на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ е предложил на Комисията да открие производство по
прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за срок от три до
шест месеца на лиценз за който е издадено Удостоверение № 000030-2361/09.04.2014 г. на
ЕТ “ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ” с ЕИК: 020576783, представляван от Пиер Георгиев Йосифов
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– физическо лице търговец, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. “6-ти Септември” № 149.
С пистъпило в ДКХ писмо вх. № 1571/29.06.2015 г. от ЕТ “ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ”
са представени документи.
Държавната комисия по хазарта след като разгледа и обсъди всички представени
документи
РЕШИ:
Не открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-2361/09.04.2014г. на ЕТ “ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 38 с ЕИК: 020576783, представляван
от Пиер Георгиев Йосифов – физическо лице търговец, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. “6-ти Септември”
№ 149.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 748-26.06.2015г./
На 30.04.2015 г. с писмо от ТД на НАП – Пловдив, вх. № 1130 в Държавната комисия
по хазарта бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
(ЗХ) с дължим данък по реда на чл. 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015 г. към
27.04.2015 г. на “АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД. По данни от писмото на НАП просрочените и
необезпечени публични задължения на “АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД са в размер на 7 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 567/14.05.2015 г. ДКХ изиска от “АТЛАС-ЕС-КЕЙ“
ЕООД да представи документ за платен данък по чл. 246 от ЗКПО. Писмото е изпратено на
адреса по търговска регистрация, но не е получено от представител на фирмата – върнато е с
отметка „пратката не е потърсена от получателя“. В указания в писмото срок дружеството не
представи документ удостоверяващ платени данъци по чл. 245 от ЗКПО.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл.4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-8517/05.11.2014 г. на „АТЛАС–ЕС-КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399,
представлявано от Стоян Георгиев Куков - управител, издаден за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
2. Предоставя възможност на „АТЛАС–ЕС-КЕЙ” ЕООД в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваше г-н Стоян Георгиев Куков
– управител на дружеството.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6028-26.06.2015/ /вх.
№ 000030-5163-03.06.2015/
На 03.06.2015 г. с вх. № 000030-5163, 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 „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 лицензи на
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от
Надежда Славчева Тенева – представител и промяна на собственика на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."БУЛГЕЙМС ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6117-26.06.2015/ /вх. № 0000305951-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5951, 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 „БУЛГЕЙМС ГРУП” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУЛГЕЙМС ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“, ул. „Франсис дьо Пресансе № 13, ет. 2, ЕИК: 831486782, представлявано от
Петър Филипов Георгиев – управител, за промени в наименованието на дружеството.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-606926.06.2015/ /вх. № 000030-4996-26.05.2015/
На 26.05.2015 г. с вх. № 000030-4996, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз 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, 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 № 000030-4584 от
18.05.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, издадено 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, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5478-17.06.2015/ /вх. № 000030-523405.06.2015/
На 05.06.2015 г. с вх. № 000030-5234, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ № 2 А.
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

Стр. 22
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение,
с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2337 от
17.03.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Райко
Даскалов” № 2 А, издадено на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7,
ап. 48, ЕИК: 202158606, представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5517-18.06.2015/ /вх. № 000030-535611.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5356, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Тракия“, комплекс „Акваленд“.
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 № И-2092 от
04.10.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия“, комплекс „Акваленд“, издадено 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, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5492-18.06.2015/ /вх. № 0000305376-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5376, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640,
преди изтичане на срока му.
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.

Стр. 23
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 № 000030-1746 от
04.03.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област
Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640, издадено на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6017-25.06.2015/ /вх. № 0000305471-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5471, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23, преди изтичане на срока му.
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 № 000030-4628 от
18.05.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови” № 23, издадено 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ИНМОБЛЕС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6029-26.06.2015/ /вх. № 000030-552718.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5527, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНМОБЛЕС” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
к.к.“Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, „Слънчев бряг – изток“, комплекс
„Полюси“.
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.

Стр. 24
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 № 000030-5751от
28.07.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: к.к.“Слънчев бряг“,
община Несебър, област Бургас, „Слънчев бряг – изток“, комплекс „Полюси“, издадено на
„ИНМОБЛЕС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.
”Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 201592222, представлявано от Десислава Василева
Шопова-Симеонова – 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6032-26.06.2015/ /вх. № 000030-553018.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5530, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 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 № 000030-1890 от
06.03.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цариградска“ № 32, издадено на „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от
Християн Валериев Крумов - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6031-26.06.2015/ /вх. № 0000305756-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5756, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. “Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо“ № 73.
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.

Стр. 25
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 № 000030-2587 от
23.03.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. “Левски
– зона В“, ул. „Поп Груйо“ № 73, издадено на ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова Джурова - 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6099-26.06.2015/ /вх. № 0000305097-29.05.2015/
На 29.05.2015 г. с вх. № 000030-5097, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Негован, р-н „Нови Искър“, обл. София, ул. „Васил Левски“ № 28А,
преди изтичане на срока му.
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 № 000030-3329 от
02.04.2015 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Негован, р-н „Нови Искър“, обл. София, ул. „Васил Левски“ № 28А, издадено на „КАЗИНО
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Ами
Буе” № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав Павлов Иванов –
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6121-26.06.2015/ /вх. № 000030-604626.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6046, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за прекратяване
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действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 13, преди изтичане на срока му.
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 лиценз, даден с Решение № 000030-4983/26.05.2015
г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Христо Ботев“ № 13, издадено на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от
Иван Георгиев Главински – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6094-26.06.2015/ /вх. № 000030-552918.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5529, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Съборни“ № 36.
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 № 000030-5838 от
29.07.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, бул. „Съборни“ № 36, издадено на „СТАР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36, ЕИК: 148043709,
представлявано от Димо Матев Димов – управител и Димитър Тодоров Димитров управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."КАЗИНО ЕСКЕЙП ГР. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-607126.06.2015/ /вх. № 000030-5987-25.06.2015/
На 25.06.2015 г. с вх. № 000030-5987, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.
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ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Христо Ясенов” № 2, преди изтичане на срока му.
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 № 000030-915 от
03.02.2015 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2, издадено на „КАЗИНО ЕСКЕЙП
гр.ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. „Васил Левски”
№ 67, ЕИК: 200716044, представлявано от Христо Ганчев Иванов – 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-6111-26.06.2015/ /вх. № 000030-515502.06.2015/
На 02.06.2015 г. с вх. № 000030-5155, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТ - 99” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин
„Деница - 1”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 № 000030-628 от
27.01.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”,
издадено на „СИТ - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано от
Тодор Константинов Димов – 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6010-25.06.2015/ /вх. №
000030-5122-01.06.2015/
На 01.06.2015 г. с вх. № 000030-5122, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”,
ул. „Ниш” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ПИРАМИДА ЕЛЕНИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5502-18.06.2015/ /вх. №
000030-3111-30.03.2015/
На 30.03.2015 г. с вх. № 000030-3111, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРАМИДА ЕЛЕНИ” 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. София, р-н „Витоша”, кв. „Драгалевци“,
ул. „Крушова градина” № 18.
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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРАМИДА ЕЛЕНИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша”, кв. „Драгалевци“, ул. „Крушова градина” № 18, ЕИК:
202993246, представлявано от Елени Павлос Теодориду – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Витоша”, кв. „Драгалевци“, ул. „Крушова градина” № 18.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРАМИДА ЕЛЕНИ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-6100-26.06.2015/ /вх. № 0000305022-27.05.2015/
На 27.05.2015 г. с вх. № 000030-5022, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД,
гр. Ихтиман, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 29.06.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане за издаване на лиценз на „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент Охридски” № 2, ЕИК: 200936122,
представлявано от Юлиян Костадинов Попов - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
обл. София, ул. „Шипка” № 25.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6113-26.06.2015/ /вх. № 0000305304-10.06.2015/
На 10.06.2015 г. с вх. № 000030-5304, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение”
№ 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 – управител и Георги Николов Филчев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София:
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6114-26.06.2015/ /вх. № 000030-537912.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5379, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Александър
Малинов” № 51.
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. 31
І. Да бъде 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 – управител и Георги Николов Филчев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. „Александър Малинов” № 51.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София:
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6122-26.06.2015/ /вх. № 0000304561-15.05.2015/
На 15.05.2015 г. с вх. № 000030-4561, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 30.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 32
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6123-26.06.2015/ /вх. № 000030-498226.05.2015/
На 26.05.2015 г. с вх. № 000030-4982, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, ул. „Асен Златаров” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТОРЪС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано заедно от
Димитър Тодоров Димитров и Димо Матев Димов – управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Попово, област
Търговище, ул. „Асен Златаров” № 8.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.8."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6090-26.06.2015/ /вх. № 000030-516703.06.2015/
На 03.06.2015 г. с вх. № 000030-5167, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч,
ул. „Шипка” № 12, втори етаж, УПИ ІV-509, кв. 19.
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. 33
І. Да бъде издаден лиценз на „НУШИ 67” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК:
201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Златна
Панега, община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка” № 12, втори етаж, УПИ ІV-509, кв. 19.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.9."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6079-26.06.2015/ /вх. № 0000305220-04.06.2015/
На 04.06.2015 г. с вх. № 000030-5220, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх.
А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков
Михайлов и Асен Борисов Георгиев - управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван
Александър” № 70.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.

Стр. 34
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6112-26.06.2015/ /вх. № 000030-464618.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4646, 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. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 3.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.11."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6095-26.06.2015/ /вх. № 000030-464718.05.2015/
На 18.05.2015 г. с вх. № 000030-4647, 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. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 35
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 1.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6008-25.06.2015/ /вх. № 000030-498626.05.2015/
На 26.05.2015 г. с вх. № 000030-4986, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „ Съборни” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТОРЪС” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано заедно от
Димитър Тодоров Димитров и Димо Матев Димов – управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „ Съборни” № 36.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за игралната зала:
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, София /изх. № 000030-609626.06.2015/ /вх. № 000030-4997-26.05.2015/
На 26.05.2015 г. с вх. № 000030-4997, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.3."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6109-26.06.2015/ /вх. № 000030-485325.05.2015/
На 25.05.2015 г. с вх. № 000030-4853, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” 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. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102,
ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИТ-33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от
Лилия Миткова Петрова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лото игра:
1.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6118-26.06.2015/ /вх. №
000030-5273-08.06.2015/
На 08.06.2015 г. с вх. № 000030-5273, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯЛОТО ИГРИ” с разновидности: „ЛОТО МЕЧТА R“, „ЛОТО СПОРТ R“, „ЛОТО 2 R“, „ЛОТО
3 R“, „ЛОТО 4 R“ и „ЛОТО 6 от 47 R“, за срок от 10 /десет/ години.
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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране на лото игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ” с разновидности: „ЛОТО МЕЧТА R“, „ЛОТО
СПОРТ R“, „ЛОТО 2 R“, „ЛОТО 3 R“, „ЛОТО 4 R“ и „ЛОТО 6 от 47 R“, за срок от 10 /десет/
години.
1. Адрес на централния пункт, в който е разположена централната компютърна
система: от гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 49, магазин № 2 на гр. София,
ул. „Овче поле“ № 122.
2. Адрес на централния пункт, за административни и представителни цели: гр. София,
район „Средец“, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на лото играта „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ”;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на лото
играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ” и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Правила на организатора за пунктовете за залагания и за централните пунктове за
лото играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ”;
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху лото играта
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ” и игралното оборудване, свързано с
провеждането на играта, организирана от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД;
5. Образци на удостоверителни знаци за участие в лото играта „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ” /квитанция за потвърждаване на залог/ - 6 /шест/ броя.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лотарийна
игра:
1.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6097-26.06.2015/ /вх. № 000030-527408.06.2015/
На 08.06.2015 г. с вх. № 000030-5274, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” с 2 /два/ броя разновидности: „Кралят на кеша: 10 печалби
по 100 000 лева“ и „Фантастичната 5: 5 x 250 000 лева и 25 x 50 000 лева“, за срок от
10 /десет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за организиране на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” с 2 /два/ броя
разновидности: „Кралят на кеша: 10 печалби по 100 000 лева“ и „Фантастичната 5: 5 x
250 000 лева и 25 x 50 000 лева“, за срок от 10 /десет/ години.
1. Адреса на който се намират системите за подаване на информация за формиране и
разпределяне на печалбите /централен пункт/ ще бъде на адрес гр. София, район „Средец“,
ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” и задължителни
образци за счетоводна отчетност.
3. 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
- „Кралят на кеша: 10 печалби по 100 000 лева“ – 1 /един/ брой образец на талон за
участие с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.;
- „Фантастичната 5: 5 x 250 000 лева и 25 x 50 000 лева“- 1 /един/ брой образец на
талон за участие с общ брой 20 000 000 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6007-25.06.2015/ /вх. № 000030-536311.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5363, 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 намаление с 3 /три/ броя игрални маси, 6 /шест/ 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 намаление с 3 /три/ броя игрални
маси и 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6000-25.06.2015/ /вх. № 000030-574619.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5746, 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 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: с.
Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“ АД с
представител Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в
игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6005-25.06.2015/ /вх. №
000030-5357-11.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/, намаление с 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: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 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
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
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„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-6004-25.06.2015/ /вх. №
000030-5350-11.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличение с 16 /шестнадесет/ броя игрални маси и 5
/пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“,
х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6003-25.06.2015/ /вх. № 000030-537812.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5378, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални маси и с 10 /десет/ броя игрални автомата и подмяна на 2
/два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8,
„Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ВИ
ЕС”АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални маси и с 10 /десет/ броя игрални автомата, и подмяна на 2
/два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8,
„Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6002-25.06.2015/ /вх. № 000030-544716.06.2015/
На 16.06.2015 г. с вх. № 000030-5447, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
намаление с 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. „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 намаление с 8 /осем/ 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 в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6026-25.06.2015/ /вх. №
000030-5305-10.06.2015/
На 10.06.2015 г. с вх. № 000030-5305, 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 намаление с 2 /два/ броя на игралните маси 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.

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 „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 намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6055-26.06.2015/ /вх. № 0000305949-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5949, 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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.9."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6101-26.06.2015/
/вх. № 000030-5811-23.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление с 4 /четири/ 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.

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
„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 намаление с
4 /четири/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6006-25.06.2015/ /вх. №
000030-5361-11.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5361, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/, намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и
осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Владислав
Варненчик” № 186.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ООД, с адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1,
ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от Станислав Венков Николаев и Нина
Владиславова Петрова – управители, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 8 /осем/ броя
игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. “Владислав Варненчик” № 186.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 45
2.2."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6001-25.06.2015/ /вх.
№ 000030-5388-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5388, в съответствие с чл. 32 и във връзка 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. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5998-25.06.2015/ /вх. №
000030-5464-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5464, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493,
кв. 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн.
№
493, кв. 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 46
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5999-25.06.2015/ /вх. №
000030-5465-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5465, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-6058-26.06.2015/ /вх. № 0000305466-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5466, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за подмяна на 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. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 47
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5993-25.06.2015/ /вх. №
000030-5284-09.06.2015/
На 09.06.2015 г. с вх. № 000030-5284, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007”
ЕООД, гр. София за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. “Търговска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРНО
И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за увеличение с 3/три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул.“Търговска“№ 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-5997-25.06.2015/ /вх. № 000030-540515.06.2015/
На 15.06.2015 г. с вх. № 000030-5405, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево
за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стражица, област Велико Търново, ул.“Михаил Друмев“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6068-26.06.2015/ /вх. № 000030-581022.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5810, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за намаление с 1 /един/ и 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. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
намаление с 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5996-25.06.2015/ /вх. № 0000305201-04.06.2015/
На 04.06.2015 г. с вх. № 000030-5201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Генерал Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 КИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
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ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от
Пепа Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“,
ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5995-25.06.2015/ /вх. № 0000305197-04.06.2015/
На 04.06.2015 г. с вх. № 000030-5197, 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 за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9 /девет/ 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
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и поотделно от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9
/девет/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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5994-25.06.2015/ /вх. №
000030-5198-04.06.2015/
На 04.06.2015 г. с вх. № 000030-5198, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6015-25.06.2015/ /вх. №
000030-5352-11.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6019-25.06.2015/ /вх. № 000030-535411.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5354, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Петко Събев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЯН
2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел Стефанов
Зарков – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЯН 2010” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-6020-25.06.2015/ /вх. №
000030-5370-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5370, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград,
ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги
Стоянов Захариев - управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-6021-25.06.2015/ /вх. № 0000305371-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски”
№ 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за увеличение
с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България”
№ 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6022-25.06.2015/ /вх. № 0000305372-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5372, 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 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „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 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 „ГОЧЕВСТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев
и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул.
„Могильов” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6012-25.06.2015/ /вх. №
000030-5462-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5462, 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 намаление с 4 /четири/ 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:

Стр. 53
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 намаление с 4 /четири/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6013-25.06.2015/ /вх. №
000030-5463-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5463, 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат 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 намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6014-25.06.2015/ /вх. № 0000305469-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5469, 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. София,
район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 54
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. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” №
1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6016-25.06.2015/ /вх. № 0000305470-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5470, 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. София,
бул. „Ломско шосе” № 144.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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. София, бул. „Ломско шосе” № 144.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6023-25.06.2015/ /вх. № 000030-579322.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5793, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 55
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6024-25.06.2015/ /вх. № 000030-579522.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5795, 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 и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда 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 и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6107-26.06.2015/ /вх. № 000030-579622.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5796, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 56
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, сграда 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6025-25.06.2015/ /вх. № 000030-540915.06.2015/
На 15.06.2015 г. с вх. № 000030-5409, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от Силвия
Монева Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, за увеличение с 3 /три/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6110-26.06.2015/ /вх. № 000030-581423.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5814, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
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. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „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 намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ № 39.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6103-26.06.2015/ /вх. № 000030-581523.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5815, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя и 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, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 3 /три/ броя и увеличение с
1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски”, пред бл. 65.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6062-26.06.2015/ /вх. №
000030-5467-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5467, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС” ООД, гр. Бургас, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 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.
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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 „ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко
Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп Закарян –
управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6056-26.06.2015/ /вх. №
000030-5961-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5961, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. “Руски“ № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6057-26.06.2015/ /вх. №
000030-5780-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5780, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Мало
Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Иван Томов
Незамов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6059-26.06.2015/ /вх. №
000030-5781-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5781, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 6А, 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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Иван Томов
Незамов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 6А, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6061-26.06.2015/ /вх. №
000030-5783-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5783, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 8 /осем/ броя игрални
места от съществуващо електронно бинго и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом - партер.
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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
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл.
65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 8 /осем/ броя игрални места от
съществуващо електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1,
Синдикален дом – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6063-26.06.2015/ /вх. №
000030-5784-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5784, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 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 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 ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”,
бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”,
ул. „Благой Гебрев” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6102-26.06.2015/ /вх. № 0000305757-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5757, 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,
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за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6104-26.06.2015/ /вх. № 0000305758-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 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. Нови Искър,
област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 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 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.35."ЕКСПРЕС-ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6108-26.06.2015/ /вх. №
000030-5759-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5759, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, 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. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782, представлявано от Тихомир
Костадинов Димитров – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6075-26.06.2015/ /вх. №
000030-5761-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.37."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6072-26.06.2015/ /вх. № 000030-538612.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5386, 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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 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 „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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6073-26.06.2015/ /вх. №
000030-5387-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5387, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места
с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област „Пазарджик“,
ул. „Отец Паисий“, блок № 2 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик,
ул. „Отец Паисий”, блок № 2 а.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6070-26.06.2015/ /вх. №
000030-5382-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД,
гр. Бургас, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗИТА ПАРТНЕРС” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6119-26.06.2015/ /вх. № 000030-575419.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5754, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-Л”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6077-26.06.2015/ /вх. № 000030-575519.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5755, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица”,
бул. „Гоце Делчев” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-Л”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-6088-26.06.2015/ /вх. № 000030-536411.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БРИЗМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до
бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6089-26.06.2015/ /вх. № 000030-536511.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5365, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНТОЛА” ЕООД, гр. Варна,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио
Кюри” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6087-26.06.2015/ /вх. № 0000305531-18.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5531, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
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управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6086-26.06.2015/ /вх. № 0000305532-18.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5532, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Китен,
област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Китен,
област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6081-26.06.2015/
/вх. № 000030-5504-18.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5504, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-6078-26.06.2015/ /вх. № 0000305752-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „Янко Боянов” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„КЕСТЕН-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”,
ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител,
за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
ул. „Янко Боянов” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН-2007” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.48."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-6076-26.06.2015/ /вх. № 000030-577119.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № № 000030-5771, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66,
ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев
№ 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за
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подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий”
№ 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-6074-26.06.2015/ /вх. № 000030-577219.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № № 000030-5772, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон
I” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев №
6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6067-26.06.2015/ /вх. № 0000305396-15.06.2015/
На 15.06.2015 г. с вх. № 000030-5396, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6120-26.06.2015/ /вх. № 0000305407-15.06.2015/
На 15.06.2015 г. с вх. № 000030-5407, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 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 „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6082-26.06.2015/ /вх. № 000030-588723.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5887, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6085-26.06.2015/ /вх. № 000030-589123.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5891, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6066-26.06.2015/ /вх. № 0000305200-04.06.2015/
На 04.06.2015 г. с вх. № 000030-5200, 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 3 /три/ броя 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
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Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, рн „Център“, ул. „Цар Освободител” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-6125-26.06.2015/ /вх. № 0000305950-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5950, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 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: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата, увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-606526.06.2015/ /вх. № 000030-5943-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5943, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
3 /три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 157;
2. гр. Враца, ул. „Кръстьо Българията“ № 17А;
3. с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, ул. „Дунав“ № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-611626.06.2015/ /вх. № 000030-5945-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5945, 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 закриване на 1 /един/ брой
тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „СПОРТ ТОТО 1” в следният пункт:
- с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-611526.06.2015/ /вх. № 000030-5947-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5947, 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
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ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой
тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за 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 следня пункт:
1. гр. Хасково, ул. „Раковски“ № 1 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6091-26.06.2015/ /вх. №
000030-5818-23.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5818, 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 31 /тридесет и един/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
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1.
2.
3.
4.

гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

5.

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

6.

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

7.

гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН

8.

гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.КЪРДЖАЛИ,
общ.КЪРДЖАЛИ
гр.МАДАН, общ.МАДАН
гр.СУХИНДОЛ,
общ.СУХИНДОЛ
с.ОБРОЧИЩЕ, общ.БАЛЧИК
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
с.ЛОЗЕН, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.БУРГАС, общ.БУРГАС
гр.НЕСЕБЪР, общ.НЕСЕБЪР
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА

ж.к."Сторгозия", местност "Текийски орман", ПИ 56722.655.250

гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
с.БОРОВАН, общ.БОРОВАН
гр.ЯБЛАНИЦА,
общ.ЯБЛАНИЦА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
с.БРЕСТНИК, общ.РОДОПИ
с.БЕНКОВСКИ, общ.МАРИЦА
гр.ПАЗАРДЖИК,
общ.ПАЗАРДЖИК
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
с.ЕЛЕШНИЦА, общ.ЕЛИН
ПЕЛИН
гр.РУДОЗЕМ, общ.РУДОЗЕМ
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ

район "Вл. Варненчик", местност "Голям пясък"
ул."Ангел Йошков" № 28 "Б"

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ж.к.Сторгозия №82А
жк. Надежда, бул. Ломско шосе № 4
жк. Плиска, бл. 4, вх.А, ет.1
ул."Кукуш" № 1
район "Надежда", кв.3, м."бул.Ломско шосе", пред магазин 345, позиция
№2.2, терен № 2, схема № 39
район "Надежда", кв.21, м."бул.Ломско шосе", пред ОКИ Надежда,
позиция № 3.3, терен № 3, схема № 40
ж.к."Дружба", кв.1, ПИ 56722.667.604

кв."Възрожденци", бул."Христо Ботев" - пред бл.21
ул."Перелик" № 1б
УПИ I - за площад, ПИ 501.1694
ул."Средна гора", ПИ 53120.502.302
ж.к.Чайка № 187, магазин № 3
ул."Дивано" № 2
ж.к."Дружба" 2, бл. 310Б, магазин № 5
ж.к."Славейков", АС до бл.41
ж.к."Черно море 1" № 41
бул."Владислав Варненчик" № 260

м."Кът" №6
ул."Н.Й.Вапцаров" № 7
бул."Васил Априлов" № 74
местност "Горна Каба" № 5В
м."Бичик извор" - кв.32, № 73
ул."Струма" № 51
м."Младост-3", УПИ VIII-67 "за бензиностанция" в кв.19
бул.Асен Йорданов" № 15
местност "Камико"
бул."България" № 3
ул."Дружба" № 51

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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. № 000030-606426.06.2015/ /вх. № 000030-5942-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5942, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 3 /три/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 157;
2. гр. Враца, ул. „Кръстьо Българията“ № 17А;
3. с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, ул. „Дунав“ № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-609826.06.2015/ /вх. № 000030-5944-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5944, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следният пункт:
- с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-609326.06.2015/ /вх. № 000030-5946-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5946, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Хасково, ул. „Раковски“ № 1 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6030-26.06.2015/ /вх. № 0000305745-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5745, 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 11 /единадесет/ 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, най-
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малко 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. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Чайка“ № 12;
2. гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 31;
3. гр. София, община Люлин, област София-град, ж.к. „Люлин - 9“, трафопост
до бл. 910.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ № 17;
2. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ бл. 33, магазин;
3. с. Искрец, община Своге, област София, ул. „Васил Левски“ № 15;
4. с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „9-ти септември“ № 39;
5. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 68;
6. гр. Попово, област Търговище, ул. „Генерал Баранов“ № 52;
7. гр. Приморско, област Бургас, ул.“Ропотамо“ № 46;
8. гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 48;
9. с. Синеморец, община Царево, област Бургас, ул. „Рибарска“ № 7.
10. гр. София, община Студентска, област София – град, ул. „Акад. Борис Стефанов“
№ 1.
11. гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Фердинанд
Александров“ № 3 д.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6092-26.06.2015/ /вх. № 0000305881-23.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5881, 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 6 /шест/ 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:
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І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“ № 55.
2. гр. София, община „Люлин“, област София-град, ж.к. „Люлин-3“, бул. „Захари
Стоянов“ № 31;
3. гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Пирин“ № 7;
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ж.к. „Славейков“ №. 186;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к.. „Владислав Варненчик“ II м.р.;
3. гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение“ № 11;
4.гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 33;
5. гр. София, община „Люлин“, област София-град, ул. „Матей Преображенски“ №. 17.
6. с. Фотиново, община Кирково, област Кърджали, ул. „Оборище“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
представени от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона
за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6018-25.06.2015/ /вх. № 0000305472-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-4593/18.05.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-601125.06.2015/ /вх. № 000030-5448-16.06.2015/
На 16.06.2015 г. с вх. № 000030-5448, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
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 игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Докладна записка:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6124 от 26.06.2015 г.
На 24.04.2015 г. с вх. № 000030-4009, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри: www.winbet.bg.
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 проведено на 19.06.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че има неизяснени обстоятелствата по чл. 26, ал. 4,
т. 5 от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила произнасянето по писмено искане с вх.
№ 000030-4009/24.04.2015 г. до изясняване на горепосочените обстоятелствата.
На проведеното на 29.06.2015 г. заседание с Докладна записка от 26.06.2015 г.
председателя на Комисията докладва на членовете за постъпило писмо вх. № 0000305819/23.06.2015 г. от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, с което в ДКХ са представени
допълнителни документи.
След извършената проверка и проучване на всички представени документи ДКХ
установи, че са изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 26, ал. 4, т. 5 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
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РЕШИ:
І. Издава лиценз на „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район р-н Младост, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2,
ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева и Веселина Маринова
Вълкова- управители, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.winbet.bg. Адрес на централната компютърна
система: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Овче поле“ № 122.
II. Утвърждава представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за хазартни игри от разстояние;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.

Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

