РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-7240
Гр. София, 23.07.2015 г.
Днес, 23 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 Маргарита
Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 83521.07.2015г./
Раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 836-21.07.2015 г./ и /изх. № 839-21.07.2015 г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6998-22.07.2015/ /вх. № 000030-629730.06.2015/
1.2."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7023-22.07.2015/ /вх. № 000030-691117.07.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6865-16.07.2015/ /вх. № 000030-677110.07.2015/
1.2."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7010-22.07.2015/ /вх. № 000030-693120.07.2015/
1.3."БУКМЕЙКЪР-1 ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7000-22.07.2015/ /вх. № 0000306829-14.07.2015/
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6884-16.07.2015/ /вх. №
000030-5760-19.06.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-6966-22.07.2015/ /вх. № 000030-672709.07.2015/
1.2."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7008-22.07.2015/ /вх. № 000030-669708.07.2015/
1.3."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7009-22.07.2015/ /вх. № 000030-672609.07.2015/
1.4."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-7020-22.07.2015/ /вх. № 000030-6849-15.07.2015/
1.5."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7016-22.07.2015/ /вх. №
000030-6840-15.07.2015/
1.6."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7017-22.07.2015/ /вх. №
000030-6841-15.07.2015/
1.7."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7019-22.07.2015/ /вх. №
000030-6848-15.07.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране
на онлайн:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6964-22.07.2015/ /вх.
№ 000030-6027-31.07.2014/
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6952-21.07.2015/ /вх.
№ 000030-1444-23.02.2015/
3. За залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти:
3.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6953-21.07.2015/ /вх.
№ 000030-1471-24.02.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-6886-16.07.2015/ /вх. № 0000305263-08.06.2015/
1.2."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-6887-16.07.2015/ /вх. № 0000305264-08.06.2015/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7015-22.07.2015/ /вх. № 000030-547417.06.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7024-22.07.2015/ /вх. № 0000304336-13.05.2015/
1.2."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-7031-22.07.2015/ /вх. №
000030-6368-01.07.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1 ."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6864-16.07.2015/ /вх. № 000030-677010.07.2015/
1.2 ."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6946-21.07.2015/ /вх. № 000030-682314.07.2015/
1.3 ."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6961-22.07.2015/ /вх. № 0000306776-10.07.2015/
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1.4."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6997-22.07.2015/ /вх. № 0000306807-13.07.2015/
1.5."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленгра /изх. № 000030-6999-22.07.2015/ /вх. №
000030-6824-14.07.2015/
1.6."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7012-22.07.2015/ /вх. №
000030-6920-20.07.2015/
1.7."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7028-22.07.2015/ /вх. № 0000306919-20.07.2015/
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7026-22.07.2015/ /вх. № 000030-696322.07.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6874-16.07.2015/ /вх. № 0000306239-29.06.2015/
2.2."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6872-16.07.2015/ /вх. № 000030-623729.06.2015/
2.3."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6871-16.07.2015/ /вх. № 000030-623829.06.2015/
2.4."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6873-16.07.2015/ /вх. № 000030-629430.06.2015/
2.5."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6869-16.07.2015/ /вх. № 000030-629530.06.2015/
2.6."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6870-16.07.2015/ /вх. № 000030-636401.07.2015/
2.7."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6885-16.07.2015/ /вх. № 000030-595724.06.2015/
2.8."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6863-16.07.2015/ /вх. № 000030-672109.07.2015/
2.9."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6862-16.07.2015/ /вх. № 000030-669308.07.2015/
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6867-16.07.2015/ /вх. №
000030-6638-07.07.2015/
2.11."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6857-16.07.2015/ /вх. № 0000306445-03.07.2015/
2.12."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6858-16.07.2015/ /вх. № 0000306446-03.07.2015/
2.13."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6854-16.07.2015/ /вх. № 000030-630530.06.2015/
2.14."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6855-16.07.2015/ /вх. № 000030-630630.06.2015/
2.15."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6856-16.07.2015/ /вх. № 000030-630830.06.2015/
2.16."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-6866-16.07.2015/ /вх. № 0000306291-30.06.2015/
2.17."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6897-16.07.2015/ /вх. №
000030-6720-09.07.2015/
2.18."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6859-16.07.2015/ /вх. № 000030-672309.07.2015/
2.19."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6860-16.07.2015/ /вх. № 000030-672409.07.2015/
2.20."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6861-16.07.2015/ /вх. № 0000306737-09.07.2015/
2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6948-21.07.2015/ /вх. № 000030-673309.07.2015/
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2.22."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6950-21.07.2015/ /вх. № 000030-673409.07.2015/
2.23."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6951-21.07.2015/ /вх. № 000030-673509.07.2015/
2.24."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6949-21.07.2015/ /вх. № 000030-673609.07.2015/
2.25."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6947-21.07.2015/ /вх. № 000030-680313.07.2015/
2.26."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6962-22.07.2015/ /вх. № 000030-576919.06.2015/
2.27."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6944-21.07.2015/ /вх. № 0000306722-09.07.2015/
2.28."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6972-22.07.2015/ /вх. № 000030-690717.07.2015/
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6974-22.07.2015/ /вх. № 0000306908-17.07.2015/
2.30."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6971-22.07.2015/ /вх. № 000030-690517.07.2015/
2.31."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-6982-22.07.2015/ /вх. № 000030-690317.07.2015/
2.32."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-6968-22.07.2015/ /вх.
№ 000030-6826-14.07.2015/
2.33."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-6983-22.07.2015/ /вх. № 000030-683014.07.2015/
2.34."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6984-22.07.2015/ /вх. № 000030-683915.07.2015/
2.35."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6967-22.07.2015/ /вх. № 000030-680613.07.2015/
2.36."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6960-22.07.2015/ /вх. №
000030-6808-13.07.2015/
2.37."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6959-22.07.2015/ /вх. №
000030-6809-13.07.2015/
2.38."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6958-22.07.2015/ /вх. №
000030-6810-13.07.2015/
2.39."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6957-22.07.2015/ /вх. №
000030-6811-13.07.2015/
2.40."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6956-22.07.2015/ /вх. №
000030-6812-13.07.2015/
2.41."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-6955-22.07.2015/ /вх. № 0000306813-13.07.2015/
2.42."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7001-22.07.2015/ /вх. № 000030-636301.07.2015/
2.43."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7002-22.07.2015/ /вх. № 0000306240-29.06.2015/
2.44."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7014-22.07.2015/ /вх. № 0000306825-14.07.2015/
2.45."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7007-22.07.2015/ /вх. №
000030-6936-21.07.2015/
2.46."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7004-22.07.2015/ /вх. № 000030-693821.07.2015/
2.47."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7005-22.07.2015/ /вх. №
000030-6900-17.07.2015/
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2.48."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7011-22.07.2015/ /вх. № 000030-680413.07.2015/
2.49."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7013-22.07.2015/ /вх. № 000030-680513.07.2015/
2.50."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7018-22.07.2015/ /вх. № 000030-690417.07.2015/
2.51."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7027-22.07.2015/ /вх. № 000030-691720.07.2015/
3. За онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7021-22.07.2015/ /вх. № 000030-684315.07.2015/
3.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7025-22.07.2015/ /вх. № 000030-684615.07.2015/
4. За онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7022-22.07.2015/ /вх. № 000030-684415.07.2015/
5. За тото и лото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689216.07.2015/ /вх. № 000030-6798-13.07.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689416.07.2015/ /вх. № 000030-6800-13.07.2015/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-697622.07.2015/ /вх. № 000030-6802-13.07.2015/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-698122.07.2015/ /вх. № 000030-6836-15.07.2015/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6883-16.07.2015/ /вх. № 000030-603826.06.2015/
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6880-16.07.2015/ /вх. № 000030-645403.07.2015/
5.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6890-16.07.2015/ /вх. № 000030-678010.07.2015/
5.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6979-22.07.2015/ /вх. № 000030-691317.07.2015/
5.9."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6973-22.07.2015/ /вх. №
000030-6909-17.07.2015/
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689116.07.2015/ /вх. № 000030-6797-13.07.2015/
6.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689316.07.2015/ /вх. № 000030-6799-13.07.2015/
6.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-697522.07.2015/ /вх. № 000030-6801-13.07.2015/
6.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-698022.07.2015/ /вх. № 000030-6835-15.07.2015/
6.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6882-16.07.2015/ /вх. № 000030-603926.06.2015/
6.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6878-16.07.2015/ /вх. № 000030-645603.07.2015/
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6.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6888-16.07.2015/ /вх. № 000030-678210.07.2015/
6.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6978-22.07.2015/ /вх. № 000030-691517.07.2015/
6.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6970-22.07.2015/ /вх. № 000030-690617.07.2015/
7. За залагания върху случайни събития:
7.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. №
26.06.2015/
7.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. №
03.07.2015/
7.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. №
10.07.2015/
7.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. №
17.07.2015/

000030-6881-16.07.2015/ /вх. № 000030-6040000030-6879-16.07.2015/ /вх. № 000030-6455000030-6889-16.07.2015/ /вх. № 000030-6781000030-6977-22.07.2015/ /вх. № 000030-6914-

Раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6969-22.07.2015/ /вх. № 0000306852-15.07.2015/
1.2."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6954-22.07.2015/ /вх. № 0000306901-17.07.2015/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7029-22.07.2015/ /вх. № 000030-694121.07.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6895-16.07.2015/ /вх. № 000030-664207.07.2015/
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6896-16.07.2015/ /вх. № 000030-664307.07.2015/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7006-22.07.2015/ /вх. № 000030-692120.07.2015/
2.4."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6945-21.07.2015/ /вх. № 0000306822-14.07.2015/
2.5."ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7003-22.07.2015/ /вх. № 0000306937-21.07.2015/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6943 от 21.07.2015 г.
1.2. Докладна записка
Раздел тринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 83521.07.2015г./
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.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.jubise.com/
http://www.gorillacasino.com/
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http://www.slbet.com/
https://www.twentyonecasino.com/
https://www.interapuestas.com/
https://www.euromooncasino.com/
https://www.betworld.com/
https://www.diamondworldcasino.com/
http://www.locopanda.com/
http://www.bet365.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер
и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.jubise.com/
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2. http://www.gorillacasino.com/
3. http://www.slbet.com/
4. https://www.twentyonecasino.com/
5. https://www.interapuestas.com/
6. https://www.euromooncasino.com/
7. https://www.betworld.com/
8. https://www.diamondworldcasino.com/
9. http://www.locopanda.com/
10. http://www.bet365.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък
по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 836-21.07.2015 г./ и /изх. № 839-21.07.2015 г./
1. Предложение с изх. № 836-21.07.2015 г.
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ) и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
проверка на интернет страници и техни поддомейни, включени в списъка „Списък на
интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на интернет
страница https://www.infinitybet.com/ на страницата на ДКХ (Решение № 734/29.06.2015 г.),
достъпа до нея не е преустановен, но не се предоставя възможност за участие в хазартни
игри чрез интернет страница https://www.infinitybet.com/ като не се допуска осъществяване
на регистрация от територията на Република България. В „Условията и Правилата“ за
участие в хазартните игри организирани и предоставяни чрез интернет страницата
https://www.infinitybet.com/ е посочено, че Република България е включена в списък на
държавите от които не се позволява на жители и лица намиращи се в страната ни да
участват в хазартните игри поради законови причини. Промяната е извършена преди
подаване на искане от ДКХ до председателя на Софийския районен съд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 и ал. 4 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява и актуализира списъка на интернет страниците и техните
поддомейни, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
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лиценз по ЗХ, като се изключи от списъка, поради това, че е преустановено
нарушението и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ, по отношение на:
https://www.infinitybet.com/.
ІІ. 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.
2. Предложение с изх. № 839-21.07.2015 г.
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ) и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
проверка на интернет страници и техни поддомейни, включени в списъка „Списък на
интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на интернет
страница http://www.locopanda.me/ на страницата на ДКХ (Решение № 772/07.07.2015 г.),
достъпа до нея от територия на Република България е преустановен и не се предоставя
възможност за участие в хазартни игри чрез нея. След въвеждане на интернет страницата
http://www.locopanda.me/ в адресната лента на интернет браузъра се представя съобщение,
че няма достъп до уебсайта, защото уебсайтът не отговаря дълго време на подадената от
интернет браузъра заявка. Промяната е извършена преди подаване на искане от ДКХ до
председателя на Софийския районен съд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 и ал. 4 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява и актуализира списъка на интернет страниците и техните
поддомейни, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по ЗХ, като се изключи от списъка, поради това, че е преустановено
нарушението и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ, по отношение на:
http://www.locopanda.me/.
ІІ. 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 трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1. PLAYTECH SOFTWARE LIMITED /изх. № 000030-6877/16.07.2015 г./, /вх. № 0000301530-25.02.2015 г./
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1530, е подадено писмено заявление от ХИЛСАЙД
(НЮ МЕДИЯ МАЛТА) ЛИМИТИД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и
игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава произведената от PLAYTECH SOFTWARE LIMITED версия на
игрален софтуер на комуникационно оборудване „Платформа за спортни залагания
(Sportsbook)” за онлайн залагания, както следва:
I. ВЕРСИЯ
ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

НА

ИГРАЛЕН

СОФТУЕР

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

Платформа за спортни залагания (Sportsbook)

Производител
Заявител
Онлайн залагания:

Playtech Software Limited
ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА) ЛИМИТИД
1. Залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета чрез
интернет страница: www.bet365.com;
2. Залагания върху случайни събития и
залагания, свързани с познаване на факти чрез
интернет страница: www.bet365.com;
3. Игри в игрално казино чрез интернет
страница: www.bet365.com:
3.1 Great Blue;
3.2 BlackJack (Multihand);
3.3 Casino Hold’Em;
3.4 Football Rules;
3.5 Frankie Dettori’s Magic 7s;
3.6 Fantastic Four 50 Lines;
3.7 A Night Out;
3.8 The Incredible Hulk 50 Lines;
3.9 Iron Man 2 50 Lines;
3.10 Kong The Eighth Wonder Of The World;
3.11 Mr.Cashback;
3.12 Perfect Blackjack(Multihand 5);
3.13 Pink Panther;
3.14 Jacks or Better;
3.15 Професионална рулетка (Premium);
3.16 Европейска рулетка;
3.17 Santa Surprise;
3.18 X-Men 50;
3.19 Deuces Wild;
3.20 Desert Treasure;
3.21 Texas Hold’em;
3.22 Omaha;
3.23 Omaha Hi/Lo;
3.24 5&7 card stud;
3.25 Speed Hold’Em.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ДЖИ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6875-16.07.2015 г./, /вх. № 0000306729-09.07.2015 г./
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6729, е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „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
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

1.

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

The Cheshire Cat
ИА-2410.1 от 23.06.2015 г.
WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД /
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

W5076289 – Blade S
2015 г.
Видео слот:
1. The Cheshire Cat.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ДЖИ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6876-16.07.2015 г./, /вх. № 0000306730-09.07.2015 г./
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6730, е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за

Стр. 12
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „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
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Multi-Game Game Chest HD#1
ИА-2413.2 от 02.07.2015 г.
WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД /
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение

1.

Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ДЖИ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6965-22.07.2015 г./, /вх. № 0000306847-15.07.2015 г./
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6847, 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

Стр. 13
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

Electronic Roulette

Тип
Протокол от изпитване №

QUADRA
ИА-2516 от 10.07.2015 г.

Производител

Gold Club d.o.o, Slovenia
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД /
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

7625
2015 г.
1. Рулетка.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-7033-22.07.2015/, /вх. № 0000306842-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6842, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.

Стр. 14
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 EUROFOOTBALL LIMITED, Малта със седалище
и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings,
St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, игрален софтуер
на комуникационно оборудване „EFBET” за хазартни игри, организирани онлайн,
както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред
1.

Наименование

EFBET

Версия
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител

1.0
№ BUL.OPT-OL.1001.01 от 11.07.2015 г.
Optima Information Services, SLU
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-7032-22.07.2015/, /вх. № 0000306845-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6845, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта със седалище
и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings,
St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, игрален софтуер
на комуникационно оборудване „MGS RGS” за хазартни игри, организирани онлайн,
както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

Наименование

MGS RGS

Стр. 15
Тип, версия
Производител
Заявител
Онлайн залагания:

RGS v.1.0, RNG ver.35.0.0.657
Microgaming Software Systems Limited
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта
1. Игри в игрално казино:
1.1 Starlinght Kiss;
1.2 Burning Desire;
1.3 Jurassic Park;
1.4 Thunderstruck;
1.5 Tomb Raider;
1.6 Hot lnk;
1.7 Big Kahuna;
1.8 Immortal Romance;
1.9 Thunderstruck II;
1.10 Pure Platinum;
1.11 Mermaids Millions;
1.12 Gold Factory;
1.13 Retro Reels-Diamond Glitz;
1.14 Big Top;
1.15 The Finer Reels of Life;
1.16 The Dark Knight Rises;
1.17 Lucky Witch;
1.18 Reel Gems;
1.19 Break Away;
1.20 Terminator II;
1.21 Ho Ho Ho;
1.22 Avalon II;
1.23 Retro Reels-Extreme Heat;
1.24 Karate Pig;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7030-22.07.2015 г./,
/вх. № 000030-6918-20.07.2015 г./
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6918, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.

Стр. 16
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно
от Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева управители, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №

V. Diamond Games Premium
ИА-2515 от 06.07.2015 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 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:

0842
2015
Видео слот:
1. BURNING FRUITS;
2. ROYAL JEWELS;
3. JACK SAROBOS;
4. DyZone;
5. JAN JAN;
6. HONG LONG;
7. SPICY FLEUR;
8. BUKU BORA;
9. SMAKYBOO;
10. OROKORN;
11. CAI SHEN;
12. FAST COLT;
13. KOTE MATE;
14. LUCKY WITCH;
15. BUZIGUZI.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6998-22.07.2015/ /вх. № 0000306297-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6297, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 17
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7023-22.07.2015/ /вх. № 000030-691117.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6911, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГЕЙМС 2012”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав Пламенов
Благоев - управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6865-16.07.2015/ /вх. № 000030-677110.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6771, 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 „АТРОНИК” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за промени в седалището и адреса на управление
на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7010-22.07.2015/ /вх. № 0000306931-20.07.2015/
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6931, 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 ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
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 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 издадени лицензи на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев”
№ 19, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков /физическо лице –
търговец/, за промяна на адреса на управление.
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."БУКМЕЙКЪР-1 ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7000-22.07.2015/ /вх. №
000030-6829-14.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6829, 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 „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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,

Стр. 19
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за промяна на управителя на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6884-16.07.2015/ /вх. №
000030-5760-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5760, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 121447621, представлявано от Ивелина Георгиева
Тодорова – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-6966-22.07.2015/ /вх. № 000030-672709.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6727, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК, с 34
/тридесет и четири/ броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7008-22.07.2015/ /вх. № 000030-669708.07.2015/
На 08.07.2015 г. с вх. № 000030-6697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ВИДОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к.
„Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125, представлявано от Васил Видолов
Видолов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40, с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални
автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7009-22.07.2015/ /вх. № 0000306726-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
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хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Сливница“ № 133, със 63 /шестдесет и три/ броя игрални автомата със 73
/седемдесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-7020-22.07.2015/ /вх. № 000030-684915.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6849, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „София” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ФАН 04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 131317430, представлявано заедно и поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Иво
Радославов Цветанов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 22
1.5."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7016-22.07.2015/ /вх. №
000030-6840-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул. „Трансмарийска” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул. „Трансмарийска” № 33, с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7017-22.07.2015/ /вх. №
000030-6841-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3, с 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7019-22.07.2015/ /вх. №
000030-6848-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил Левски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил Левски” № 2, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за
организиране на онлайн:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6964-22.07.2015/
/вх. № 000030-6027-31.07.2014/
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-6027, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в хазартните игри: www.bet365.com.
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 23.07.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и
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адрес на управление: Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд
Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от Стивън Рой Иберсън – директор и
Джоузеф Франсис Борг - секретар, за издаване на лиценз за организиране онлайн на
хазартни игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който
ще се извършва участието в хазартните игри: www.bet365.com. Адрес на локалния
контролен сървър: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Григорий Горбатенко“ № 3.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6952-21.07.2015/
/вх. № 000030-1444-23.02.2015/
На 23.02.2015 г. с вх. № 000030-1444, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване на лиценз за организиране онлайн на игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от
10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.bet365.com.
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 23.07.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и
адрес на управление: Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд
Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от Стивън Рой Иберсън – директор и
Джоузеф Франсис Борг - секретар, за издаване на лиценз за организиране онлайн на
игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.bet365.com. Адрес на локалния контролен сървър:
гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Григорий Горбатенко“ № 3.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти:
3.1."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" LTD, Малта /изх. № 000030-6953-21.07.2015/
/вх. № 000030-1471-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1471, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване на лиценз за организиране онлайн на игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти за срок от
10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.bet365.com.
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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 23.07.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и
адрес на управление: Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд
Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от Стивън Рой Иберсън – директор и
Джоузеф Франсис Борг - секретар, за издаване на лиценз за организиране онлайн на
игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието
в хазартните игри: www.bet365.com. Адрес на локалния контролен сървър: гр. София,
ж.к. „Младост 1“, ул. „Григорий Горбатенко“ № 3.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-6886-16.07.2015/ /вх. № 0000305263-08.06.2015/
На 08.06.2015 г. с вх. № 000030-5263, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница,
община Садово, област Пловдив за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област
Кърджали, ул. „Маказа“ № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница, община Садово,
област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър
Юрданов Атанасов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Маказа“
№ 13 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-6887-16.07.2015/ /вх. № 0000305264-08.06.2015/
На 08.06.2015 г. с вх. № 000030-5264, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница,
община Садово, област Пловдив за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Джебел, област
Кърджали, ул. „Йълдъръм“ ет № 1, обект – магазин № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница, община Садово,
област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър
Юрданов Атанасов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Джебел, област Кърджали, „Йълдъръм“ ет № 1,
обект – магазин № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7015-22.07.2015/ /вх. № 0000305474-17.06.2015/
На 17.06.2015 г. с вх. № 000030-5474, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март“
№ 3.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети
март“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7024-22.07.2015/ /вх. № 0000304336-13.05.2015/
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4336 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара
Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100.
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 23.07.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата във
връзка с административния адрес на игралната зала.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане от „АРЕС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495,
представлявано заедно и поотделно от Петър Димитров Арбалов, Светослав Димитров
Арбалов и Десислава Диянова Косева - управители, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 98, Хотелски комплекс „Верея“ /нов адрес по
удостоверение издадено от община Стара Загора/.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-7031-22.07.2015/ /вх.
№ 000030-6368-01.07.2015/
На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6368, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ МР – Федор Павлов”,
гр. Тетевен за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Тетевен, обл. Ловеч, пл. “Сава Младенов“.
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 ЕТ „ФАРТ МР – Федор Павлов” със седалище и адрес на
управление: гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Димитър Стойчев” № 12, ЕИК: 110019473,
представляван от Федор Милев Павлов /физическо лице-търговец/, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Тетевен, обл. Ловеч, пл. “Сава Младенов“.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ФАРТ МР – Федор Павлов”, гр. Тетевен,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6864-16.07.2015/ /вх. № 000030-677010.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
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."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6946-21.07.2015/ /вх. № 000030-682314.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София за
увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от „ПОБЕДА“ АД с
представител Сава Стоянов Чоролеев и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6961-22.07.2015/ /вх. № 0000306776-10.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6776, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
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гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Бургас,
ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6997-22.07.2015/ /вх. № 0000306807-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6807, 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
игрални места 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
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За - 4
Против - няма.
1.5."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленгра /изх. № 000030-6999-22.07.2015/
/вх. № 000030-6824-14.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7012-22.07.2015/
/вх. № 000030-6920-20.07.2015/
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6920, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 5 /пет/ 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 подмяна на 5 /пет/ 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.

Стр. 32
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. № 000030-7028-22.07.2015/ /вх. № 0000306919-20.07.2015/
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6919, 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 5 /пет/ 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7026-22.07.2015/ /вх. № 000030-696322.07.2015/
На 22.07.2015 г. с вх. № 000030-6963, 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 5 /пет/ броя игрални автомата, намаления с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 33
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” 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 5 /пет/ броя игрални автомата, намаления с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6874-16.07.2015/ /вх. № 0000306239-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6239, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 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, бул. „Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6872-16.07.2015/ /вх. № 0000306237-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6237, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.

Стр. 34
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6871-16.07.2015/ /вх. № 0000306238-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Кн. Климентина“ № 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Кн. Климентина“ № 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.
2.4."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6873-16.07.2015/ /вх. № 0000306294-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6294, 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 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, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.

Стр. 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 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, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
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.
2.5."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6869-16.07.2015/ /вх. № 0000306295-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6295, 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 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
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.
2.6."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6870-16.07.2015/ /вх. № 0000306364-01.07.2015/
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На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 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. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6885-16.07.2015/ /вх. № 000030-595724.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия“, бл. 46, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЕТИРА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. “Коматевско шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова
Рангелова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к.”Тракия”, бл. 46, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.8."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6863-16.07.2015/ /вх. № 0000306721-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6721, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИЙ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215,
представлявано поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева –
управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИЙ ГЕЙМС” 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.
2.9."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6862-16.07.2015/ /вх. № 000030-669308.07.2015/
На 08.07.2015 г. с вх. № 000030-6693, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
к-с „Мраморно море”.
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.
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6867-16.07.2015/ /вх.
№ 000030-6638-07.07.2015/
На 07.07.2015 г. с вх. № 000030-6638, 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 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. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 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 „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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър
Талев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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.
2.11."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6857-16.07.2015/ /вх. № 0000306445-03.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6445, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Сливница, Софийска област, ул. „Паисий Хилендарски” № 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
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4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Сливница, Софийска област, ул. „Паисий Хилендарски” № 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.
2.12."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6858-16.07.2015/ /вх. № 0000306446-03.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6446, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бухово,
Столична община, област София, район „Кремиковци“, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин
№ 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бухово,
Столична община, област София, район „Кремиковци“, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин
№ 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.
2.13."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6854-16.07.2015/ /вх. № 0000306305-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, 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. Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, 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.
2.14."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6855-16.07.2015/ /вх. № 0000306306-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6856-16.07.2015/ /вх. № 0000306308-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-6866-16.07.2015/ /вх. №
000030-6291-30.06.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-6291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2” 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.
2.17."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6897-16.07.2015/ /вх. №
000030-6720-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6720, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД,
гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Г. С. Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034, представлявано
от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
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."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6859-16.07.2015/ /вх. № 0000306723-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6723, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”,
гр. Варна, за 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. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД”, 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.
2.19."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6860-16.07.2015/ /вх. № 0000306724-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6724, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД,
гр. Варна , за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
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и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 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
„ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф”
№ 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД, 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.
2.20."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6861-16.07.2015/ /вх. №
000030-6737-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № № 000030-6737, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” EООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Генерал Паренсов” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИСАБЕЛ ВАРНА” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано от Михаил Якоблевич Блинщайн –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Генерал Паренсов” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6948-21.07.2015/ /вх. № 0000306733-09.07.2015/
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На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6733, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6950-21.07.2015/ /вх. № 0000306734-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 намаление на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6951-21.07.2015/ /вх. № 0000306735-09.07.2015/
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На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6735, 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/ и намаление 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. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
5 /пет/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. „Струма” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6949-21.07.2015/ /вх. № 0000306736-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6736, 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 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев“ бл. 106.
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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6947-21.07.2015/ /вх. № 000030-680313.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6803, 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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Парчевич” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6962-22.07.2015/ /вх. № 000030-576919.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5769, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
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игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6944-21.07.2015/ /вх. №
000030-6722-09.07.2015/
На 09.07.2015 г. с вх. № 000030-6722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седм/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно
и поотделно от Борислав Душков Михайлов – управител и Асен Борисов Георгиев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” 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.
2.28."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6972-22.07.2015/ /вх. № 0000306907-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6907, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
обл. Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул.
„България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, бул. „България” № 86.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6974-22.07.2015/ /вх. №
000030-6908-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6908, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител,
и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6971-22.07.2015/ /вх. № 0000306905-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6905, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 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
„ГОЧЕВ-СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Сотир Ангелов Гочев –
управител, и Димитър Михайлов Петков - управител, заедно и поотделно, за намаление с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-6982-22.07.2015/ /вх. № 0000306903-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № № 000030-6903, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-6968-22.07.2015/
/вх. № 000030-6826-14.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг,
обл. Търговище, ул. „Волга” № 103, ЕИК: 125032633, представляван от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-6983-22.07.2015/ /вх. № 000030-683014.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6830, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Цар Симеон” № 25 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, 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.
2.34."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6984-22.07.2015/ /вх. № 0000306839-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”,
ул. „Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев - управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Север”, ул. „Победа” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6967-22.07.2015/ /вх. № 0000306806-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6806, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6960-22.07.2015/ /вх. №
000030-6808-13.07.2015/
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На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. ”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6959-22.07.2015/ /вх. №
000030-6809-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6809, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 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.
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2.38."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6958-22.07.2015/ /вх. №
000030-6810-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6810, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул.„Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Раковски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6957-22.07.2015/ /вх. №
000030-6811-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.40."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6956-22.07.2015/ /вх. №
000030-6812-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-6955-22.07.2015/ /вх. №
000030-6813-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.42."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7001-22.07.2015/ /вх. № 000030-636301.07.2015/
На 01.07.2015 г. с вх. № 000030-6363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област
Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7002-22.07.2015/ /вх. № 0000306240-29.06.2015/
На 29.06.2015 г. с вх. № 000030-6240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” 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, бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, 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.
2.44."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7014-22.07.2015/ /вх. № 0000306825-14.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6825, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница“ № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7007-22.07.2015/ /вх. №
000030-6936-21.07.2015/
На 21.07.2015 г. с вх. № 000030-6936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски – управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7004-22.07.2015/ /вх. № 000030-693821.07.2015/
На 21.07.2015 г. с вх. № 000030-6938, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен“, кв „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от
Силвия Монева Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“,
кв. „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7005-22.07.2015/ /вх.
№ 000030-6900-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6900, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
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Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 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.
2.48."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7011-22.07.2015/ /вх. № 000030-680413.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост - 4“, до бл. 416, Битов комбинат-секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост - 4“, до
бл. 416, Битов комбинат-секция № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” 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.
2.49."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7013-22.07.2015/ /вх. № 000030-680513.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6805, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
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за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7018-22.07.2015/ /вх. № 000030-690417.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6904, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
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. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие”
№ 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” 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.
2.51."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7027-22.07.2015/ /вх. № 000030-691720.07.2015/
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6917, 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 с 13 /тринадесет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Александър Малинов” № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
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Георги Николов Филчев - управители, за увеличение с 13 /тринадесет/ и подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. „Александър
Малинов” № 51.
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 онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7021-22.07.2015/ /вх. № 0000306843-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6843, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
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."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7025-22.07.2015/ /вх. № 0000306846-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
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 онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7022-22.07.2015/ /вх. № 0000306844-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6844, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета /сайт за онлайн залагания:
www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За тото и лото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689216.07.2015/ /вх. № 000030-6798-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя
тото пунктове и в откриване на 2 /два/ броя тото пунктове.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следнте пунктове:
1. с. Игнатиево, област Варна, ул. „Слави Дойчев“ № 38;
2. гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 20 А.
IІ. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следнте пунктове:
1. гр. София, бул. „Витоша“ № 192-198;
2. с. Горно Абланово, област Русе, ул. „Христо Ботев“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689416.07.2015/ /вх. № 000030-6800-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6800, 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 откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следня пункт:
1. гр.София, Зона Б-4, ул. „Осогово“ № 68.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-697622.07.2015/ /вх. № 000030-6802-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/
броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следнте пунктове:
1. гр.София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда № 5;
2. гр.София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 56, хипермаркет
„Кауфланд“;
3. гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 100, Централна автогара;
4. с. Караманово, област Русе, ул. „Асен Илиев“ № 46
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-698122.07.2015/ /вх. № 000030-6836-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя
тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следнте пунктове:
1. гр.Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 55, Ситицентър;
2. с.Рибарица, област Ловеч, ул. „Георги Бенковски“ № 203.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6883-16.07.2015/ /вх. № 000030-603826.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, изразяваща се
в закриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта и в откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. Девня, област Варна, ул. „Просвета“ № 1 А;
2.гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“, пл. № 3841, кв.143, Централен
пазар;
3. гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. „431“, вх. В, магазин № 3;
4. гр. Елин Пелин, област София област, ул. „Елин Пелин“ № 8;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
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1. гр. Лом, ул. „Хан Аспарух“ павилион № 2;
2. с. Опанец, община Плевен, област Плевен, пл. „Дружба“ № 1 В;
3. гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Христо Янчев“ № 61;
4. гр. Дулово, област Силистра, ул. „Шуменско шосе“ № 41;
5. гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „Раковски“;
6. гр. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение“ № 11;
7. с. Мало конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, ул.„Тринадесета“ 1;
8. гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 68;
9. гр. София, ж.к. „Люлин“ 10 м.р., бул. „ Луи Пастьор“ бл. 103 Б;
10. гр. Ихтиман, област София-област, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6880-16.07.2015/ /вх. № 000030-645403.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 12 /дванадесет/ броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цанко Царковски“ № 16;
2. гр. Плевен, ул. „Неофин Рилски“ № 33;
3. гр. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
4. гр. Варна, ул. „Найден Райков“ № 2 Д;
5. гр. Приморско, област Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
6. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
7. гр. Средец, област Бургас, пл. „България“ № 3;
8. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ № 186;
9. с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, ул. „Нова махала“ № 30;
10. гр. София, ж.к. „Овча купел“ -1 /първа/ част, бл. 429, вх. Б;
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11. гр. Тополовград, област Хасково, ул. „България“ № 48.
12. гр. София, пл. „Славейков“ 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.
5.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6890-16.07.2015/ /вх. № 000030-678010.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6780, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”,
„БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, кв. 277, УПИ IV- 1675, търговска сграда;
2.гр. Вълчедръм, област Монтана, ул. „България“ № 17;
3. гр. Разград, бул. „Странджа“ № 16;
4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
5. гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 153;
6. с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, ул. „Александър Стамболийски,
Търговски обект 2;
7. с. Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“ № 4;
8. гр. София, ул. „Нишава“ № 117;
9. гр. София, ж.к. „Люлин – 3“, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
10. гр. София, ж.к. „Люлин – 9“, трафопост до бл. 910.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, блок 12 А;
2. гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
3. гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 64.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6979-22.07.2015/ /вх. № 000030-691317.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6913, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1“, кв. 47, до бл. 69;
2. гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 14;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Папуджийска“ № 3;
2. гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12;
3. с. Баня, община Разлог, област Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, ж.к. „Люлин- 8 микрорайон“, ул. „ Годеч“ № 5;
5. гр. Костинброд, област София-област, ул. „Ломско шосе“ № 40 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.
5.9."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6973-22.07.2015/ /вх.
№ 000030-6909-17.07.2015/
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На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6909, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„Лото 6 от 47”, изразяваща се в откриване на 43 /четиридесет и три/ броя пункта и в промяна
на адреса 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1.

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к.Борово, ул."Невестина скала" № 5, магазин № 2

2

гр.РАЗЛОГ, общ.РАЗЛОГ

ул.Христо Ботев № 1, ет.1

3.

гр.БУРГАС, общ.БУРГАС

ул."Булаир" № 1

4.

гр.БУРГАС, общ.БУРГАС

ПЗ "Север", УПИ I-203, кв.1, ПИ №07079.621.14, Автогара "Запад"

5.
6.
7.
8.

гр.БЯЛА СЛАТИНА, общ.БЯЛА
СЛАТИНА
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ.ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ.ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ.ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

9.

гр.ВИДИН, общ.ВИДИН

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

гр.ВИДИН, общ.ВИДИН
гр.КОЙНАРЕ, общ.ЧЕРВЕН БРЯГ
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.ПРОВАДИЯ, общ.ПРОВАДИЯ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СТАМБОЛИЙСКИ,
общ.СТАМБОЛИЙСКИ
гр.ЧИРПАН, общ.ЧИРПАН
с.РУЕН, общ.РУЕН
с.ЦАЛАПИЦА, общ.РОДОПИ
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА

24.
25.
26.
27.
28.
29.

УПИ XXVII-1054, кв.80
УПИ III, кв.356, ул.Георги Измирлиев № 16, място №51
УПИ IX, кв.109, ул.Мармарлийска, място №33
ул.Стоян Михайловски, кв.3705, място №59
ул."Княз Александър Батенберг" №4, к-с "Баба Тонка" в УПИ IV - "за пътническа жп гара",
кв.593
ул."Митрополит Кирил" №11, к-с "Баба Тонка" в УПИ XXI - 543, кв.74
УПИ II-1288, кв.71, терен №13
УПИ I- за жилищен комплекс, кв.143, ПИ 56784.507.9563
УПИ I-парк, кв.34
Спирка №10, "Мототехника", бул. "Липник"
Спирка №13, "Печатница "Дунав"", бул. "Липник"
Спирка №66, "КООП пазар", ул. "Чипровци"
Спирка №11, "КАТ", бул. "Липник"
спирка №69, "бл. Колос", ул. "Чипровци"
Спирка №104, "Товарна гара", ул. "Тулча"
Спирка №26, /"Братя Миладинови"/ ул. "Доростол"
Спирка №30, "Болницата", ул. "Св.Наум"
УПИ VII, кв.33, ПИ с идентификатор 67338.604.106
м. бул."Сливница", кв.80, ПИ 68134.4356.180
ул."Яне Сандански" № 1
между о.т.114 и о.т.150 на ул."Васил Левски"
УПИ I, кв.13
УПИ I - 1743, кв.81
ул."Атанас Томов" № 9
бул."Цар Освободител" № 100, позиция №253, 1 ва зона
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

гр.ЕТРОПОЛЕ, общ.ЕТРОПОЛЕ
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ул."Г.Димитров" № 26
кв.Църква, ул."Димитър Благоев" № 44
кв.Изток, ул."Арх. Йордан Миланов" № 3
ул."Търговска" № 46
бул."Шести септември" № 56, магазин № 2
ул."Младежка" № 22, ет.1, обект № 1
бул."Панайот Хитов" № 30
бул."Панайот Хитов" № 32
бул."Панайот Хитов" № 119
бул."Стефан Стамболов" № 20
бул."Стефан Стамболов" № 32
бул."Стефан Стамболов" № 69
бул."Стефан Стамболов" № 71
ул."Иван Момчилов" № 59

II. Да бъде променен административния адрес на следният пункт:
Стар адрес
1.

гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ,
ул. „Граф Игнатиев“ № 149, до поща „Аврен“,
посока център

Нов адрес
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ, ул."Граф Игнатиев" № 139.

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. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689116.07.2015/ /вх. № 000030-6797-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя пунктове и в
откриване на 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Игнатиево, област Варна, ул. „Слави Дойчев“ № 38;
2. гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 20 А.
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IІ. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Витоша“ № 192-198;
2. с. Горно Абланово, област Русе, ул. „Христо Ботев“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-689316.07.2015/ /вх. № 000030-6799-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6799, 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр.София, Зона Б-4, ул. „Осогово“ № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-697522.07.2015/ /вх. № 000030-6801-13.07.2015/
На 13.07.2015 г. с вх. № 000030-6801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя тото пунктове.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр.София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда № 5;
2. гр.София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 56, хипермаркет
„Кауфланд“;
3. гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 100, Централна автогара;
4. с. Караманово, област Русе, ул. „Асен Илиев“ № 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-698022.07.2015/ /вх. № 000030-6835-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 55, Ситицентър;
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2. с. Рибарица, област Ловеч, ул. „Георги Бенковски“ № 203.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6882-16.07.2015/ /вх. № 000030-603926.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6039, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща
се в закриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 10 /десет/ броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. Девня, област Варна, ул. „Просвета“ № 1 А;
2.гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“, пл. № 3841, кв.143, Централен
пазар;
3. гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. „431“, вх. В, магазин № 3;
4. гр. Елин Пелин, област София област, ул. „Елин Пелин“ № 8.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Лом, ул. „Хан Аспарух“ павилион № 2;
2. с. Опанец, община Плевен, област Плевен, пл. „Дружба“ № 1 В;
3. гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Христо Янчев“ № 61;
4. гр. Дулово, област Силистра, ул. „Шуменско шосе“ № 41;
5. гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „Раковски“;
6. гр. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение“ № 11;
7. с. Мало конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, ул.„Тринадесета“ 1;
8. гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 68;
9. гр. София, ж.к. „Люлин“ 10 м.р., бул. „ Луи Пастьор“ бл. 103 Б;
10. гр. Ихтиман, област София-област, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
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.
6.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6878-16.07.2015/ /вх. № 000030-645603.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6456, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, в откриване
на 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цанко Царковски“ № 16;
2. гр. Плевен, ул. „Неофин Рилски“ № 33;
3. гр. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
4. гр. Варна, ул. „Найден Райков“ № 2 Д;
5. гр. Приморско, област Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
6. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
7. гр. Средец, област Бургас, пл. „България“ № 3;
8. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ № 186;
9. с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, ул. „Нова махала“ № 30;
10. гр. София, ж.к. „Овча купел“ -1 /първа/ част, бл. 429, вх. Б;
11. гр. Тополовград, област Хасково, ул. „България“ № 48.
12. гр. София, пл. „Славейков“ 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6888-16.07.2015/ /вх. № 000030-678210.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6782, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“,
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изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта и в откриване на
4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, кв. 277, УПИ IV- 1675, търговска сграда;
2. гр. Вълчедръм, област Монтана, ул. „България“ № 17;
3. гр. Разград, бул. „Странджа“ № 16;
4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
5. гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 153;
6. с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, ул. „Александър Стамболийски,
Търговски обект 2;
7. с. Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“ № 4;
8. гр. София, ул. „Нишава“ № 117;
9. гр. София, ж.к. „Люлин – 3“, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
10. гр. София, ж.к. „Люлин – 9“, трафопост до бл. 910.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, блок 12 А;
2. гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
3. гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6978-22.07.2015/ /вх. № 000030-691517.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6915, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 5 /пет/ броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1“, кв. 47, до бл. 69;
2. гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 14;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Папуджийска“ № 3;
2. гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12;
3. с. Баня, община Разлог, област Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, ж.к. „Люлин- 8 микрорайон“, ул. „ Годеч“ № 5;
5. гр. Костинброд, област София-област, ул. „Ломско шосе“ № 40 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.
6.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6970-22.07.2015/ /вх. № 0000306906-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6906, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на
11 /единадесет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
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І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
2. гр. София, община Средец, област София - град, ул. „Шейново“ № 13, вх. Б;
3. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1 А;
4. гр. Разград, бул. „Странджа“ № 16;
5. гр. София, община Искър, област София, ул. „Неделчо Бончев“ № 37;
6. гр.София, община Студентска, област София - град, ж.к. „Студентски град“,
ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 1, магазин № 12;
7. к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, хотел „Полюси“, коктейл бар.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Солун“ № 2;
2. гр. Видин, ул. „Папуджийска“ № 3;
3. гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 20 А;
4. гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 16;
5. гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хелендарски“ № 8;
6. с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Пирин“ № 30;
7. гр. Пловдив, ул. „Презвитер Кузма“ № 10;
8. гр. Разград, ул. „Цар Симеон“ № 4;
9. гр. София, община Люлин, област София - град, ж.к. „Люлин – 8 микрорайон“,
ул.“Годеч“ № 5;
10. гр. София, община Студентска, област София – град, ж.к. „Студентски град“
блок 12 А;
11. гр. София, община Овча Купел, област София – град, кв. „Суходол“ , ул. „Жоте
Илков“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. За залагания върху случайни събития:
7.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6881-16.07.2015/ /вх. № 000030-604026.06.2015/
На 26.06.2015 г. с вх. № 000030-6040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта и в откриване на 10 /десет / броя букмейкърски пункта
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
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Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. Девня, област Варна, ул. „Просвета“ № 1 А;
2.гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“, пл. № 3841, кв.143, Централен
пазар;
3. гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. „431“, вх. В, магазин № 3;
4. гр. Елин Пелин, област София област, ул. „Елин Пелин“ № 8;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Лом, ул. „Хан Аспарух“ павилион № 2;
2. с. Опанец, община Плевен, област Плевен, пл. „Дружба“ № 1 В;
3. гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Христо Янчев“ № 61;
4. гр. Дулово, област Силистра, ул. „Шуменско шосе“ № 41;
5. гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „Раковски“;
6. гр. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение“ № 11;
7. с. Мало конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, ул.„Тринадесета“ 1;
8. гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 68;
9. гр. София, ж.к. „Люлин“ 10 м.р., бул. „ Луи Пастьор“ бл. 103 Б;
10. гр. Ихтиман, област София-област, ул. „Стефан Караджа“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6879-16.07.2015/ /вх. № 000030-645503.07.2015/
На 03.07.2015 г. с вх. № 000030-6455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 12 /дванадесет / броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
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1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цанко Царковски“ № 16;
2. гр. Плевен, ул. „Неофин Рилски“ № 33;
3. гр. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ № 50;
4. гр. Варна, ул. „Найден Райков“ № 2 Д;
5. гр. Приморско, област Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46;
6. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
7. гр. Средец, област Бургас, пл. „България“ № 3;
8. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ № 186;
9. с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, ул. „Нова махала“ № 30;
10. гр. София, ж.к. „Овча купел“ -1 /първа/ част, бл. 429, вх. Б;
11. гр. Тополовград, област Хасково, ул. „България“ № 48.
12. гр. София, пл. „Славейков“ 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.
7.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6889-16.07.2015/ /вх. № 000030-678110.07.2015/
На 10.07.2015 г. с вх. № 000030-6781, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в в закриване на 10 /десет/ броя
букмейкърски пункта и в откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, кв. 277, УПИ IV- 1675, търговска сграда;
2.гр. Вълчедръм, област Монтана, ул. „България“ № 17;
3. гр. Разград, бул. „Странджа“ № 16;
4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
5. гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 153;
6. с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, ул. „Александър Стамболийски,
Търговски обект 2;
7. с. Минерални бани, област Хасково, бул. „Христо Ботев“ № 4;
8. гр. София, ул. „Нишава“ № 117;
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9. гр. София, ж.к. „Люлин – 3“, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
10. гр. София, ж.к. „Люлин – 9“, трафопост до бл. 910.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Студентски град“, блок 12 А;
2. гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
3. гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 29;
4. гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6977-22.07.2015/ /вх. № 000030-691417.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6914, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта и в откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1“, кв. 47, до бл. 69;
2. гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 14;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Папуджийска“ № 3;
2. гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12;
3. с. Баня, община Разлог, област Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, ж.к. „Люлин- 8 микрорайон“, ул. „ Годеч“ № 5;
5. гр. Костинброд, област София-област, ул. „Ломско шосе“ № 40 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
представени от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от
Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-6969-22.07.2015/ /вх. № 0000306852-15.07.2015/
На 15.07.2015 г. с вх. № 000030-6852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД,
гр. Несебър, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”,
ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Йордан
Димитров Йорданов – управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас,
к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6954-22.07.2015/ /вх. № 0000306901-17.07.2015/
На 17.07.2015 г. с вх. № 000030-6901, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално
казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7029-22.07.2015/ /вх. № 000030-694121.07.2015/
На 21.07.2015 г. с вх. № 000030-6941, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110,
представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6895-16.07.2015/ /вх. № 000030-664207.07.2015/
На 07.07.2015 г. с вх. № 000030-6642, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Правила за организация на работа и финансов контрол при
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организиране на хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6896-16.07.2015/ /вх. № 000030-664307.07.2015/
На 07.07.2015 г. с вх. № 000030-6643, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7006-22.07.2015/ /вх. № 000030-692120.07.2015/
На 20.07.2015 г. с вх. № 000030-6921, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-1А”, Търговски център „Сити
Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
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Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-1А”, Търговски център
„Сити Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6945-21.07.2015/ /вх. № 0000306822-14.07.2015/
На 14.07.2015 г. с вх. № 000030-6822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр.
София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1,
ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов –
управител и Асен Борисов Георгиев - управител, Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван
Александър” № 70.
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."ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7003-22.07.2015/ /вх. №
000030-6937-21.07.2015/
На 21.07.2015 г. с вх. № 000030-6937, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Антим І” № 2,
хотелски комплекс „ТРАКИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6,
ап. 23, ЕИК: 115879530, представлявано от Зорница Георгиева Шушутева - управител и
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Георги Йорданов Шушутев – управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс „ТРАКИЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ХІІ. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-6943 от 21.07.2015 г.
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. „Акад. Борис Стефанов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 07.07.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила
произнасянето по писмено искане с вх. № 000030-1298/17.02.2015 г. до изясняване на
горепосочените обстоятелствата.
На заседание на 23.07.2015 г. с Докладна записка от 21.07.2015 г. председателя на
ДКХ докладва на членовете за постъпило писмо вх. № 000030-6898/16.07.2015 г. от „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД. С писмото дружеството е представило в ДКХ, нов списък на игралните
автомати, които ще бъдат в експлоатация в игралната зала и документ за произход на
игралните автомати. Във връзка с новопостъпилите документи, е изготвен актуален списък
на игралните автомати, които ще бъдат инсталирани и експлоатирани в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов” № 8. След извършената проверка и проучване на
всички представени в ДКХ документи Комисията установи, че са изяснени обстоятелствата
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „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.
II. Утвърждава представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
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 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. Докладна записка с изх. № 000030-7034/22.07.2015 г.
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5355, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „И БИ & СИ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район Приморски, ул. „Осми Приморски Полк“
№ 98.
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.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 0000305992/25.06.2015 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 20.07.2015 г. с писмо с вх. № 000030-6923, искателят моли за удължаване на срока
за предоставяне на документи по подадените писмени искания на основание чл. 33, ал. 5,
изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на
удостоверения за въвеждане в експлоатация на обектите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от „И БИ & СИ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район Приморски, ул. „Осми Приморски Полк“ № 98.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. Докладна записка с изх. № 000030-7148/23.07.2015 г.
Предвид изложените в докладната записка на председателя на ДКХ обстоятелтсва и
на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за проверка и проучване на подадените
документи към писменото искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”
№ 186.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

