РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-6690
Гр. София, 07.07.2015 г.
Днес, 7 юли 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина Николова и
г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 772-06.07.2015г./
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 прилагане
административна мярка по чл. 85 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД, гр. София /изх. № 767-03.07.2015г./

на

принудителна

2. За игри с игрални автомати:
2.1.„УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 769-03.07.2015г./
Раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-6558-06.07.2015/ /вх. № 000030-632130.06.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6517-06.07.2015/ /вх. № 000030-483125.05.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6467-03.07.2015/ /вх. № 000030-129817.02.2015/
1.2.""БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6477-06.07.2015/ /вх. № 0000305287-09.06.2015/
1.3."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6555-06.07.2015/ /вх. № 0000305262-08.06.2015/
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Раздел седми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6556-06.07.2015/ /вх. № 0000305098-29.05.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6475-06.07.2015/ /вх. № 0000306293-30.06.2015/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6476-06.07.2015/ /вх. № 0000306296-30.06.2015/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6466-03.07.2015/ /вх. № 000030-636601.07.2015/
1.4"ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6560-06.07.2015/ /вх. № 0000306504-06.07.2015/
1.5."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6569-06.07.2015/ /вх. №
000030-6468-03.07.2015/
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6566-06.07.2015/ /вх. № 000030-605026.06.2015/
1.7."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6567-06.07.2015/ /вх. № 0000306346-01.07.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6523-06.07.2015/ /вх. № 000030-580022.06.2015/
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6524-06.07.2015/ /вх. № 000030-580122.06.2015/
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6527-06.07.2015/ /вх. № 000030-580222.06.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6478-06.07.2015/ /вх. № 000030-588623.06.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6520-06.07.2015/ /вх. № 000030-588823.06.2015/
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6519-06.07.2015/ /вх. № 000030-589023.06.2015/
2.7."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6522-06.07.2015/ /вх. № 000030-576719.06.2015/
2.8."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-6521-06.07.2015/ /вх. № 000030-576819.06.2015/
2.9."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6525-06.07.2015/ /вх. № 000030-577019.06.2015/
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6479-06.07.2015/ /вх. № 000030-574919.06.2015/
2.11."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6480-06.07.2015/ /вх. № 000030-528309.06.2015/
2.12."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-6481-06.07.2015/ /вх. № 0000305452-17.06.2015/
2.13."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6482-06.07.2015/ /вх. № 0000305451-17.06.2015/
2.14."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6561-06.07.2015/ /вх. № 0000305764-19.06.2015/
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2.15."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6562-06.07.2015/ /вх. № 0000305765-19.06.2015/
2.16."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6563-06.07.2015/ /вх. № 0000305766-19.06.2015/
2.17."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6483-06.07.2015/ /вх. № 000030-5750-19.06.2015/
2.18."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-6485-06.07.2015/ /вх. № 000030-5303-10.06.2015/
2.19."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6487-06.07.2015/ /вх. № 000030-540615.06.2015/
2.20."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6488-06.07.2015/ /вх. №
000030-5518-18.06.2015/
2.21."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6490-06.07.2015/ /вх. №
000030-5803-22.06.2015/
2.22."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6491-06.07.2015/ /вх. №
000030-5804-22.06.2015/
2.23."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6492-06.07.2015/ /вх. №
000030-5805-22.06.2015/
2.24."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6493-06.07.2015/ /вх. №
000030-5806-22.06.2015/
2.25."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6494-06.07.2015/ /вх. №
000030-5807-22.06.2015/
2.26."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6495-06.07.2015/ /вх. №
000030-5808-22.06.2015/
2.27."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6496-06.07.2015/ /вх. №
000030-5809-22.06.2015/
2.28."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-6497-06.07.2015/ /вх. №
000030-5892-23.06.2015/
2.29."МИХНЕВИ-Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-6498-06.07.2015/ /вх. №
000030-5984-25.06.2015/
2.30."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6502-06.07.2015/ /вх. № 0000306292-30.06.2015/
2.31."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6499-06.07.2015/ /вх. №
000030-6041-26.06.2015/
2.32."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6501-06.07.2015/ /вх. №
000030-6043-26.06.2015/
2.33."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-6500-06.07.2015/ /вх. № 000030-604226.06.2015/
2.34."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6474-06.07.2015/ /вх. № 0000306234-29.06.2015/
2.35."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6473-06.07.2015/ /вх. № 0000306235-29.06.2015/
2.36."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6472-06.07.2015/ /вх. № 000030-623629.06.2015/
2.37."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6465-03.07.2015/ /вх. № 000030-636701.07.2015/
2.38."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6471-03.07.2015/ /вх. № 000030-624129.06.2015/
2.39."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-6470-03.07.2015/ /вх. № 000030-624229.06.2015/
2.40."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-6469-03.07.2015/ /вх. № 000030-624329.06.2015/
2.41."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-6559-06.07.2015/ /вх. № 000030-645203.07.2015/
2.42."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6557-06.07.2015/ /вх. № 000030-604726.06.2015/
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2.43."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6565-06.07.2015/ /вх. №
000030-5991-25.06.2015/
2.44."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6568-06.07.2015/
/вх. № 000030-6427-02.07.2015/
2.45."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6553-06.07.2015/ /вх. № 0000306450-03.07.2015/
2.46."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6554-06.07.2015/ /вх. № 000030-645303.07.2015/
3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651206.07.2015/ /вх. № 000030-6279-30.06.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651406.07.2015/ /вх. № 000030-6281-30.06.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651606.07.2015/ /вх. № 000030-6283-30.06.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651106.07.2015/ /вх. № 000030-6278-30.06.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651306.07.2015/ /вх. № 000030-6280-30.06.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651506.07.2015/ /вх. № 000030-6282-30.06.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-6503-06.07.2015/ /вх. № 000030-630930.06.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6484-06.07.2015/ /вх. № 000030-5751-19.06.2015/
2.2."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6486-06.07.2015/ /вх. № 000030-537412.06.2015/
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6564-06.07.2015/ /вх. № 000030-596524.06.2015/
Раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6462 от 03.07.2015 г.
1.2. Докладна записка с изх. № 000030-6570 от 06.07.2015 г.
Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 77206.07.2015г./
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.
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Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://77jackpot.com/
https://www.amorbingo.com/
https://paradisewin.com/
https://www.casinometropol12.com/
http://www.locopanda.me/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
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://77jackpot.com/
2. https://www.amorbingo.com/
3. https://paradisewin.com/
4. https://www.casinometropol12.com/
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5. http://www.locopanda.me/
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 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ДЖИ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6489-06.07.2015 г./, /вх. № 000030-596825.06.2015 г./
На 25.06.2015 г. с вх. № 000030-5968, е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” 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 „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Tombola Roulette

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Roulette Game
ИА-2512 от 22.06.2015 г.
Recreativos Franco S.A.U. Spain
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД /
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

99097
2015 г.
1. Roulette.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-6551-06.07.2015 г./, /вх. №
000030-6435-02.07.2015 г./
На 02.07.2015 г. с вх. № 000030-6435, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№ по
ред
1.

Наименование

Система за формиране на премия "Джакпот"

Тип, версия
Протокол от изпитване №

“BG JP, Bingo Gator”
ДП-123 от 26.06.2015 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

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

JP150325-051
2015
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3.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-6552-06.07.2015 г./, /вх. №
000030-6436-02.07.2015 г./
На 02.07.2015 г. с вх. № 000030-6436, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Multi Game ℮-Bingo

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Bingo Gator
ИА-2513 от 26.06.2015 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

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

140304-402
2014
1. Bingo Best;
2. Bingo Fast;
3. JESTER Bingo;
4. KING’S TOMB RICHES

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД, гр. София /изх. № 767-03.07.2015г./
На 24.02.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София с вх. № 436 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с дължим данък по ЗКПО за трето тримесечие на 2014 г. на „АСРАР КАЗИНО
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ГРУП“ АД. По данни от писмото на НАП данъчните задължения на „АСРАР КАЗИНО
ГРУП“ АД са в размер на 255 595,85 лв.
Съгласно разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, когато се 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. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 9
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2732/22.04.2014 г. на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, булевард
„Княз Дондуков“ № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан Борисов Младенов –
управител, издаден за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино CRYSTAL CROWN.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД в
срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на лиценза, като в посочения
срок представи пред Комисията писмени доказателства за внесен дължим данък за
използваното игрално оборудване в игралното казино.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 769-03.07.2015г./
Със заявление вх. № И-2422 от 14.08.2014 г. на основание чл. 40, ал. 1 от ЗХ „УДАЧА
КЛУБ СОФИЯ” ЕООД е заявило временно преустановяване на дейността си за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
С уведомително писмо изх. № 1332/09.12.2014 г. ДКХ изиска от „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД да представи платежен документ, удостоверяващ плащане на годишната
вноска по чл. 10а от ЗХ. 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 плащане на годишната вноска по чл. 10а от ЗХ.
Съгласно разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 14 от ЗХ, когато организаторът на хазартни
игри не плати в срок годишната вноска по чл. 10а от ЗХ Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1,
т. 14 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000306517/28.08.2014 г. на „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 61, ет. 4, ап. 10,
ЕИК: 201052913, представлявано от Димитър Любомиров Киров – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД
в срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на лиценза, като в посочения
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срок представи пред Комисията писмени доказателства за плащане на годишната
вноска по чл. 10а от ЗХ.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-6558-06.07.2015/ /вх. № 0000306321-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6321, 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 „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „EЛ ПИ
ГРУП – Х“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул.
„Константин Величков“ № 157-159, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 200666132, представлявано от Иван
Георгиев Налбантов - управител, за промяна на дружеството от ЕООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „EЛ ПИ ГРУП –
Х“ ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6517-06.07.2015/ /вх. № 0000304831-25.05.2015/
На 25.05.2015 г. с вх. № 000030-4831, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78, с 57 /петдесет и седем/ броя игрални
автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6467-03.07.2015/ /вх. № 0000301298-17.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1298, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” 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, ул. „Академик Борис Стефанов”
№ 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.
На проведеното на 07.07.2015 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:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане за издаване на лиценз на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко
Маринов Радков - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Борис
Стефанов” № 8.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6477-06.07.2015/ /вх. №
000030-5287-09.06.2015/
На 09.06.2015 г. с вх. № 000030-5287, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347,
представлявано заедно и поотделно от Георги Митков Петков и Петър Валентинов Рашков –
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6555-06.07.2015/ /вх. №
000030-5262-08.06.2015/
На 08.06.2015 г. с вх. № 000030-5262, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, област Смолян за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул.
„Беловидово“ № 16.
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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово“ № 16.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, 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.
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6556-06.07.2015/ /вх. №
000030-5098-29.05.2015/
На 29.05.2015 г. с вх. № 000030-5098, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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: с. Негован, р-н „Нови Искър“, обл. София, ул.
„Васил Левски” № 28А.
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 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6475-06.07.2015/ /вх. №
000030-6293-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6293, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за увеличение с 5 /пет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 5 /пет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6476-06.07.2015/ /вх. №
000030-6296-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител , за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6466-03.07.2015/ /вх. № 000030-636601.07.2015/
На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4"ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6560-06.07.2015/ /вх. № 0000306504-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6504, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД,
гр. Несебър, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални маси и увеличение с
4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” –
хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано заедно и поотделно от Пейко
Димитров Янков и Йордан Димитров Йорданов – управители, за подмяна на 3 /три/ и
увеличение с 1 /един/ броя игрални маси и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.5."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-6569-06.07.2015/ /вх.
№ 000030-6468-03.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6468, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр. София, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „МаринаДиневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „МаринаДиневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6566-06.07.2015/ /вх. № 000030-605026.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6050, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални
места с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 26 /двадесет
и шест/ броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места с 26 /двадесет и шест/
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броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6567-06.07.2015/ /вх. № 0000306346-01.07.2015/
На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 16 /шестнадесет/, увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 16 /шестнадесет/ и увеличение с 9 /девет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6523-06.07.2015/ /вх. № 000030-580022.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5800, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Иван
Филипов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 18
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Иван Филипов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6524-06.07.2015/ /вх. № 000030-580122.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 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. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Свищовска” № 91.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6527-06.07.2015/ /вх. № 000030-580222.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
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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
„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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6478-06.07.2015/ /вх. № 000030-588623.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 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. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 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:
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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6520-06.07.2015/ /вх. № 000030-588823.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5888, 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
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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. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 32.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6519-06.07.2015/ /вх. № 000030-589023.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № 000030-5890, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.7."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6522-06.07.2015/ /вх. № 000030-576719.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5767, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 5, хотел „Бургас“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител, за подмяна с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-6521-06.07.2015/ /вх. № 000030-576819.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6525-06.07.2015/ /вх. № 000030-577019.06.2015/
На 25.06.2015 г. с вх. № 000030-5770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
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увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места и подмяна на
19 /деветнадесет/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска“ № 21, х-л „България“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места и подмяна на
19 /деветнадесет/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6479-06.07.2015/ /вх. № 0000305749-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5749, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.11."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6480-06.07.2015/ /вх. № 000030-528309.06.2015/
На 09.06.2015 г. с вх. № 000030-5283, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-6481-06.07.2015/ /вх. № 0000305452-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София за подмяна на 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. Русе,
ул. „Борисова“ № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от
Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 44Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 24
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6482-06.07.2015/ /вх. №
000030-5451-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5451, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6561-06.07.2015/ /вх. №
000030-5764-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5764, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 25
Против - няма.
2.15."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6562-06.07.2015/ /вх. №
000030-5765-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5765, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6563-06.07.2015/ /вх. №
000030-5766-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5766, 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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.17."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6483-06.07.2015/ /вх. № 000030-575019.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-6485-06.07.2015/ /вх. № 000030-530310.06.2015/
На 10.06.2015 г. с вх. № 000030-5303, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, област
„Разград“, ул. „Лудогорие“ № 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 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
„ЧЕРРИ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител и Георги Минков
Демирев – управител, заедно и поотделно за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие“ № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 27
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6487-06.07.2015/ /вх. № 000030-540615.06.2015/
На 15.06.2015 г. с вх. № 000030-5406, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит,
ул. „Възраждане“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит,
ул. „Възраждане“ № 52.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6488-06.07.2015/ /вх. №
000030-5518-18.06.2015/
На 18.06.2015 г. с вх. № 000030-5518, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя
игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
Иванов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя
игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.

Стр. 28
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6490-06.07.2015/
/вх. № 000030-5803-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 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. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6491-06.07.2015/
/вх. № 000030-5804-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 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. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6492-06.07.2015/
/вх. № 000030-5805-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5805, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6493-06.07.2015/
/вх. № 000030-5806-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5806, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6494-06.07.2015/
/вх. № 000030-5807-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 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. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6495-06.07.2015/
/вх. № 000030-5808-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6496-06.07.2015/
/вх. № 000030-5809-22.06.2015/
На 22.06.2015 г. с вх. № 000030-5809, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 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. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-6497-06.07.2015/
/вх. № 000030-5892-23.06.2015/
На 23.06.2015 г. с вх. № № 000030-5892, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
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БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковска” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."МИХНЕВИ-Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-6498-06.07.2015/ /вх. №
000030-5984-25.06.2015/
На 25.06.2015 г. с вх. № 000030-5984, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”,
гр. Сливен, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6502-06.07.2015/ /вх. № 0000306292-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6292, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,

Стр. 33
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6499-06.07.2015/ /вх.
№ 000030-6041-26.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6041, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, 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. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол,
ул. „Александър Стамболийски” № 71.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.32."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6501-06.07.2015/ /вх.
№ 000030-6043-26.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6043, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, 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. Тополовград, област Хасково, пл. „Освобождение” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, пл. „Освобождение” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-6500-06.07.2015/ /вх. № 000030-604226.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6042, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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. Свиленград,
обл. Хасково, пл. „14-ти март”, к-с „Али Баба”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КОРА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14-ти
март”, к-с „Али Баба”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6474-06.07.2015/ /вх. №
000030-6234-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6234, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6473-06.07.2015/ /вх. №
000030-6235-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6235, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6472-06.07.2015/ /вх. № 0000306236-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6236, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Атанас Здравков Куртев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6465-03.07.2015/ /вх. № 000030-636701.07.2015/
На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6367, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за увеличение със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/
броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара
Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров –
управител и Георги Николов Филчев - управител, за увеличение със 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6471-03.07.2015/ /вх. № 000030-624129.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 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. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-6470-03.07.2015/ /вх. № 000030-624229.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-6469-03.07.2015/ /вх. № 000030-624329.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 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. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-6559-06.07.2015/ /вх. № 0000306452-03.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ж.к. „Орфей“ до блок 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „EЛ ПИ
ГРУП – Х“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул.
„Константин Величков“ № 157-159, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 200666132, представлявано от Иван
Георгиев Налбантов - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ до блок 18.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6557-06.07.2015/ /вх. № 0000306047-26.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, 10–ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, 10–ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6565-06.07.2015/ /вх. №
000030-5991-25.06.2015/
На 25.06.2015 г. с вх. № 000030-5991, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
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директори Гюлбин Багджъ и Муратхан Акташ, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-656806.07.2015/ /вх. № 000030-6427-02.07.2015/
На 02.07.2015 г. с вх. № 000030-6427, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов”
№ 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6553-06.07.2015/ /вх. №
000030-6450-03.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
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управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6554-06.07.2015/ /вх. № 000030-645303.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6453, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТ-33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651206.07.2015/ /вх. № 000030-6279-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6279, 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
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
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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. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник;
2. гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, тротоара на ул. „Андрей Михайлов“;
3. гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Райна Княгиня“ № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651406.07.2015/ /вх. № 000030-6281-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6281, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт и промяна на административния адрес на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, кв. „Редута“, ул. „Марагидик“ № 38-40, магазин „Хубави неща“.
II. Да се промени административният адрес на следния пункт:
1. от: гр. Дулово, обл. Русе, ул. „Пазарска“ № 4 на: гр. Дулово, обл. Русе, ул. „Васил
Левски“ № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651606.07.2015/ /вх. № 000030-6283-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6283, 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
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приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Преспа“ № 2;
2. гр. Самоков, общ. Самоков, Софийска област, кв. „Самоков“, бл. 35, вх. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651106.07.2015/ /вх. № 000030-6278-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6278, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник;
2. гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, тротоара на ул. „Андрей Михайлов“;
3. гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Райна Княгиня“ № 21.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651306.07.2015/ /вх. № 000030-6280-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой пункт и промяна на
административния адрес 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 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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, кв. „Редута“, ул. „Марагидик“ № 38-40, магазин „Хубави неща“.
II. Да се промени административният адрес на следния пункт:
1. от: гр. Дулово, обл. Русе, ул. „Пазарска“ № 4 на: гр. Дулово, обл. Русе, ул. „Васил
Левски“ № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-651506.07.2015/ /вх. № 000030-6282-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6282, 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 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Преспа“ № 2;
2. гр. Самоков, общ. Самоков, Софийска област, кв. „Самоков“, бл. 35, вх. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-6503-06.07.2015/ /вх. № 000030-630930.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 3 /три/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в
хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу“,
ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, 3 /три/ броя
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6484-06.07.2015/ /вх. № 000030-575119.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1,
ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов – управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6486-06.07.2015/ /вх. № 0000305374-12.06.2015/
На 12.06.2015 г. с вх. № 000030-5374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892,
представлявано от Веселин Благовестов Матеев - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6564-06.07.2015/ /вх. № 000030-596524.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5965, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на
талон за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност
„Сбъдни мечтите си: 10 печалби x 100 000 лева, 20 x 50 000 лева, 50 x 10 000 лева,
10 автомобила BMW, 100 средиземноморски круиза за двама“ с общ брой 25 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, Игрални условия и правила за
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
II. Да бъде утвърден представения от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
разновидност „Сбъдни мечтите си: 10 печалби x 100 000 лева, 20 x 50 000 лева, 50 x 10 000
лева, 10 автомобила BMW, 100 средиземноморски круиза за двама“ с общ брой 25 000 000 бр.
и номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6462 от 03.07.2015 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-6462 от 03.07.2015 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 29.05.2015 г. с вх. № 000030-5088, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
На 29.05.2015 г. с вх. № 000030-5090, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД, гр. София, за промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
На 29.05.2015 г. с вх. № 000030-5091, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, за
промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
На проведеното на 19.06.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта след като
пристъпи към разглеждане на писмените искания установи, че има неизяснени
обстоятелствата. Във връзка с това прецени, че от дружествата е необходимо да се представи
допълнителна информация.
С писмо с изх. № 000030-5788; 000030-5789; 000030-5790/22.06.2015 г. управителите
на дружествата са уведомени, че е необходимо да се представи допълнителна информация.
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С писма с вх. № 000030-6407/01.07.2015 г., № 000030-6406/01.07.2015 г. и № 0000306405/01.07.2015 г. са представени допълнителни документи.
След извършената проверка и проучване на всички представени документи ДКХ
установи, че са изяснени обстоятелствата по писмените искания.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 37, ал. 4 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са изпълнени изискванията на Закона за хазарта по отношение на
вписаната промяна в Търговския регистър на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
„ХАСКОВО-М” ООД, гр. София и „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. Докладна записка с изх. № 000030-6570 от 06.07.2015 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-6570 от 06.07.2015 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1298, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” 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, ул. „Академик Борис Стефанов”
№ 8.
С писмо вх. № 000030-6541/06.07.2015 г. в ДКХ е представен заверен и публикуван в
законоустановените срокове годишен финансов отчет (ГФО) на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД за
2014 г. ведно с доклад на независимия одитор. ГФО е заверен от регистриран одитор по
Закона за независимия финансов одит и в изпълнение на изискванията на чл. 38 и чл. 40, ал. 1,
т. 1, буква „б“ от Закона за счетоводството.
Изложените в докладната записка обстоятелства ДКХ е взела предвид при
разглеждането на писмено искане вх. № 000030-1298/17.02.2015 г. от „ХЕМУС ТУРС” 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, ул. „Академик Борис Стефанов”
№ 8. (Раздел шести, т. 1.1 от Дневния ред).
По раздел единадесети. Разни.
І. Във връзка с откритите на 29.06.2015 г. производство по прилагане на принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на лицензи, за които е
издадено удостоверение за издаден лиценз на „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София и на
„АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД, гр. Пловдив, председателят на ДКХ докладва на членовете на
Комисията следните обстоятелства:
1. По отношение на „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София:
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 и след проведени разговори 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.
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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 с предложения изх. № 745 и № 746 от 26.06.2015 г. на
основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят на ДКХ е предложил на Комисията да се
открие производство по прилагане на принудителна административна мярка временно
отнемане за срок от три до шест месеца на лицензи, за които са издадени Удостоверение
№ 000030-4914/30.06.2014 г. и Удостоверение № 000030-6443/22.08.2014 г. на “КАЗИНО
САЛОН” ЕООД с ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес - в гр.
Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида“ и в гр. Кърджали, ул.
„Тутракан” № 5.
След като разгледа направените от председателя на ДКХ предложения, на 29.06.2015 г.
Комисията взе протоколни решения за откриване на процедури за временно отнемане на
издадените на “КАЗИНО САЛОН” ЕООД лицензи и прецени, че с цел изясняване на фактите
и обстоятелства от значение за случая е необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да се предостави възможност на дружеството
да изложи писмено своите обяснения и възражения по така посочените мотиви за временно
отнемане на издадените лицензи, както и да представи писмени доказателства за внесен
данък по ЗКПО.
С писмо изх. № 755/30.06.2015 г. организаторът е уведомен за решенията на
Комисията. В указания в писмото срок в ДКХ писмо вх. № 1635/07.07.2015 г. от страна на
„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД представени документи, свързани с дължимия от дружеството
данък по ЗКПО.
Държавната комисия по хазарта след преглед и проучване на представените от
„КАЗИНО САЛОН“ ЕООД документи
РЕШИ:
Прекратява образуваните на производства по прилагане на принудителни
административни мерки по реда на чл. 85 от ЗХ отнемане за срок от три до шест месеца
на лицензи, за които са издадени Удостоверение № 000030-4914/30.06.2014 г. и
Удостоверение № 000030-6443/22.08.2014 г. на КАЗИНО САЛОН“ ЕООД.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. По отношение на „АТЛАС-ЕС-КЕЙ“ ЕООД, гр. Пловдив
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 ЗХ с дължим данък
по реда на чл. 245 от ЗКПО за първо тримесечие на 2015 г. към 27.04.2015 г. на “АТЛАС-ЕСКЕЙ“ 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-ЕСКЕЙ“ 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
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дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното с предложение изх. № 748 от 26.06.2015 г. на основание
чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят на ДКХ е предложил на Комисията да се открие
производство по прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за
срок от три до шест месеца на лиценз, за който са издадено Удостоверение № 0000308517/05.11.2014 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.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложения, на 29.06.2015 г.
Комисията взе протоколно решение за откриване на процедура за временно отнемане на
издадения на „АТЛАС–ЕС-КЕЙ” ЕООД лиценз и прецени, че с цел изясняване на фактите и
обстоятелства от значение за случая е необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да се предостави възможност на дружеството
да изложи писмено своите обяснения и възражения по така посочените мотиви за временно
отнемане на издадения лиценз, както и да представи писмени доказателства за внесен данък
по ЗКПО.
С писмо изх. № 754/30.06.2015 организаторът е уведомен за решенията на Комисията.
В указания в писмото срок в ДКХ писмо вх. № 1633/07.07.2015 г. от страна на организатора
са представени документи, свързани с дължимия от дружеството данък по ЗКПО.
Държавната комисия по хазарта след преглед и проучване на представените от
организатора документи
РЕШИ:
Прекратява образуваното на производство по прилагане на принудителна
административна мярка по реда на чл. 85 от ЗХ 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ІІ. На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане следните искания по списък:
1."АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6644-07.07.2015/ /вх. №
000030-6539-06.07.2015/
2."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6646-07.07.2015/ /вх. № 000030-651806.07.2015/
3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-665407.07.2015/ /вх. № 000030-6549-06.07.2015/
4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6657-07.07.2015/ /вх. №
000030-6540-06.07.2015/
5."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6648-07.07.2015/ /вх. № 0000306526-06.07.2015/
6."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6647-07.07.2015/ /вх. № 000030-630430.06.2015/
7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6649-07.07.2015/ /вх. №
000030-6307-30.06.2015/
8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-6651-07.07.2015/
/вх. № 000030-6544-06.07.2015/
9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП,
гр. София /изх. № 000030-665607.07.2015/ /вх. № 000030-6546-06.07.2015/

Стр. 51
/изх. № 000030-6653-

10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София
07.07.2015/ /вх. № 000030-6548-06.07.2015/
11."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665007.07.2015/ /вх. № 000030-6543-06.07.2015/
12."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665207.07.2015/ /вх. № 000030-6545-06.07.2015/
13."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665507.07.2015/ /вх. № 000030-6547-06.07.2015/
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6644-07.07.2015/ /вх.
№ 000030-6539-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6539, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Dreams of Asia 3D

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2514 от 26.06.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

3700002438
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Година на производство
Вид на играта

2015 г.
Видео слот:
1. Dreams of Asia 3D

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6646-07.07.2015/ /вх. № 0000306518-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6518, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 № 0000305108/01.06.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Конт Андрованти“ № 7, издадено на „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Таня Пейчева Пейчева - управители,
преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-665407.07.2015/ /вх. № 000030-6549-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6549, 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 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 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 № 000030-6357 от
01.07.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала 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,
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6657-07.07.2015/ /вх.
№ 000030-6540-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6540, 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 увеличение с 4 /четири/, подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ и Мехмет Тан – изпълнителни директори, за увеличение с 4 /четири/, подмяна на 21
/двадесет и един/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6648-07.07.2015/ /вх. № 0000306526-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6526, 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 7 /седем/ броя игрални автомата 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 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 „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ООД, с адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1,
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ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от Станислав Венков Николаев и
Нина Владиславова Петрова – управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6647-07.07.2015/ /вх. № 000030-630430.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
община „Столична“, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо
Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298, представлявано от Рашо Колев Рашков – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, община
„Столична“, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6649-07.07.2015/ /вх. №
000030-6307-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
хотелски комплекс „Стражите“.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665107.07.2015/ /вх. № 000030-6544-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6544, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 290.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665607.07.2015/ /вх. № 000030-6546-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на на 2 /два/
броя тото пункта и 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,
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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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Копривщица“ № 27-29;
2. гр. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Цар Калоян“ № 9.
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
1. с. Търнава, обл. Враца, Кооперативен дом.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665307.07.2015/ /вх. № 000030-6548-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6548, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 9 /девет/
броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ – спирка болницата, посока център /V024/;
2. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 442-о.т. 451 /G001/;
3. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 320-о.т. 313 /G002/;
4. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 302-о.т. 305 /G004/;
5. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 114-о.т. 193 /G008/;
6. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 555-о.т. 740 /G009/;
7. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 653-о.т. 654 /G011/;
8. гр. Стара Загора, на северния тротоар на ул. „Ген. Гурко“ № 67, спирка „Верея“
/ST19/;
9. гр. Пловдив, спирка № 60 на МГТ и бул. „Никола Вапцаров“, спирка Първо РПУ,
запад-изток /P039/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
11."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665007.07.2015/ /вх. № 000030-6543-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 290.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
12."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665207.07.2015/ /вх. № 000030-6545-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6545, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя пункта и 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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Копривщица“ № 27-29;
2. гр. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Цар Калоян“ № 9.
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „СПОРТ ТОТО 1” в следният пункт:
1. с. Търнава, обл. Враца, Кооперативен дом.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
13."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665507.07.2015/ /вх. № 000030-6547-06.07.2015/
На 06.07.2015 г. с вх. № 000030-6547, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 9 /девет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктoве:
1. гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ – спирка болницата, посока център /V024/;
2. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 442-о.т. 451 /G001/;
3. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 320-о.т. 313 /G002/;
4. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 302-о.т. 305 /G004/;
5. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 114-о.т. 193 /G008/;
6. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 555-о.т. 740 /G009/;
7. гр. Горна Оряховица, тротоарно пространство на ул. с о.т. 653-о.т. 654 /G011/;
8. гр. Стара Загора, на северния тротоар на ул. „Ген. Гурко“ № 67, спирка „Верея“
/ST19/;
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9. гр. Пловдив, спирка № 60 на МГТ и бул. „Никола Вапцаров“, спирка Първо РПУ,
запад-изток /P039/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

