РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-8025

Гр. София, 21.08.2015 г.
Днес, 21 август 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина Николова и
г-жа Маргарита Контантинова Златанова – членове.
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. № 919-19.08.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, модификации и
игрален софтуер на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."И-КАРД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7706-17.08.2015/ /вх. № 000030-762011.08.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7606-10.08.2015/ /вх. № 000030-725127.07.2015/
1.2."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7600-10.08.2015/ /вх. №
000030-7478-04.08.2015/
1.3."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7733-18.08.2015/ /вх. №
000030-7611-10.08.2015/
2. За лотарийни игри:
2.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7762-19.08.2015/ /вх. № 000030-749805.08.2015/
2.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7763-19.08.2015/ /вх. № 000030-750105.08.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-7569-07.08.2015/ /вх. № 000030-730529.07.2015/
1.2."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7737-18.08.2015/ /вх. № 000030-747504.08.2015/
1.3."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7736-18.08.2015/ /вх. № 000030-747604.08.2015/
1.4."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7768-19.08.2015/ /вх. № 000030-7649-13.08.2015/
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1.5."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7769-19.08.2015/ /вх. № 000030-765013.08.2015/
1.6."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7770-19.08.2015/ /вх. № 000030-7651-13.08.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7720-18.08.2015/ /вх. № 0000307494-05.08.2015/
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7699-17.08.2015/ /вх. № 000030-749505.08.2015/
1.3 ."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7778-19.08.2015/ /вх. № 0000307652-13.08.2015/
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7814-20.08.2015/ /вх. № 0000307653-13.08.2015/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7824-20.08.2015/ /вх. № 000030-765413.08.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7738-18.08.2015/ /вх. № 0000307345-31.07.2015/
2.2."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7576-07.08.2015/ /вх. № 0000307346-31.07.2015/
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7747-18.08.2015/ /вх. № 000030-732030.07.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7575-07.08.2015/ /вх. № 000030-732130.07.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7775-19.08.2015/ /вх. № 000030-762311.08.2015/
2.6."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7574-07.08.2015/ /вх. № 0000307385-31.07.2015/
2.7."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7571-07.08.2015/ /вх. № 0000307327-30.07.2015/
2.8."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7573-07.08.2015/ /вх. № 0000307335-30.07.2015/
2.9."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7813-20.08.2015/ /вх. № 0000307674-14.08.2015/
2.10."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7570-07.08.2015/ /вх. № 000030-732630.07.2015/
2.11."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7572-07.08.2015/ /вх. № 000030-733430.07.2015/
2.12."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7565-07.08.2015/ /вх. № 0000307316-30.07.2015/
2.13."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7566-07.08.2015/ /вх. № 0000307317-30.07.2015/
2.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7567-07.08.2015/ /вх. № 0000307399-03.08.2015/
2.15."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7568-07.08.2015/ /вх. № 0000307400-03.08.2015/
2.16."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7599-10.08.2015/ /вх. № 0000307420-03.08.2015/
2.17."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7759-19.08.2015/ /вх. № 0000307662-13.08.2015/
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2.18."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7760-19.08.2015/ /вх. № 0000307663-13.08.2015/
2.19."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7761-19.08.2015/ /вх. № 0000307665-13.08.2015/
2.20."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7786-19.08.2015/ /вх. № 0000307666-13.08.2015/
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7777-19.08.2015/ /вх. № 0000307683-14.08.2015/
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7816-20.08.2015/ /вх. № 0000307690-17.08.2015/
2.23."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7593-10.08.2015/ /вх. № 000030-732530.07.2015/
2.24."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7594-10.08.2015/ /вх. № 000030-733030.07.2015/
2.25."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7595-10.08.2015/ /вх. № 000030-733130.07.2015/
2.26."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7596-10.08.2015/ /вх. № 000030-733230.07.2015/
2.27."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7597-10.08.2015/ /вх. № 000030-733330.07.2015/
2.28."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7598-10.08.2015/ /вх. № 000030-733630.07.2015/
2.29."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7698-17.08.2015/ /вх. № 0000307348-31.07.2015/
2.30."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7717-18.08.2015/ /вх. № 0000307609-10.08.2015/
2.31."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7705-17.08.2015/ /вх. № 000030-761010.08.2015/
2.32."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7721-18.08.2015/ /вх. № 000030-761411.08.2015/
2.33."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7784-19.08.2015/ /вх. № 0000307549-07.08.2015/
2.34."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7711-18.08.2015/ /вх. № 0000307550-07.08.2015/
2.35."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7785-19.08.2015/ /вх. № 0000307551-07.08.2015/
2.36."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7783-19.08.2015/ /вх. № 0000307552-07.08.2015/
2.37."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7829-20.08.2015/ /вх. № 0000307555-07.08.2015/
2.38."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7715-18.08.2015/ /вх. № 0000307556-07.08.2015/
2.39."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7707-18.08.2015/ /вх. № 0000307557-07.08.2015/
2.40."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7781-19.08.2015/ /вх. № 0000307558-07.08.2015/
2.41."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7714-18.08.2015/ /вх. № 0000307559-07.08.2015/
2.42."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7713-18.08.2015/ /вх. № 0000307560-07.08.2015/
2.43."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7830-20.08.2015/ /вх. № 0000307561-07.08.2015/
2.44."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7712-18.08.2015/ /вх. № 0000307562-07.08.2015/
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2.45."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7710-18.08.2015/ /вх. № 0000307563-07.08.2015/
2.46."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7716-18.08.2015/ /вх. № 0000307564-07.08.2015/
2.47."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7729-18.08.2015/ /вх. № 000030-765613.08.2015/
2.48."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7731-18.08.2015/ /вх. №
000030-7621-11.08.2015/
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7734-18.08.2015/ /вх. №
000030-7548-07.08.2015/
2.50."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7735-18.08.2015/ /вх. № 000030-749605.08.2015/
2.51."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7746-18.08.2015/ /вх. №
000030-7424-04.08.2015/
2.52."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7767-19.08.2015/ /вх. № 000030-763012.08.2015/
2.53."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-7795-19.08.2015/ /вх. №
000030-7669-13.08.2015/
2.54."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7790-19.08.2015/ /вх. № 0000307682-14.08.2015/
2.55."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7791-19.08.2015/ /вх. № 000030-772218.08.2015/
2.56."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7792-19.08.2015/ /вх. № 0000307658-13.08.2015/
2.57."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7793-19.08.2015/ /вх. № 000030-765713.08.2015/
2.58."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7794-19.08.2015/ /вх. № 0000307670-13.08.2015/
2.59."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7811-20.08.2015/ /вх. № 0000307660-13.08.2015/
2.60."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7815-20.08.2015/ /вх. № 0000307675-14.08.2015/
2.61."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7838-20.08.2015/ /вх. № 000030-765513.08.2015/
2.62."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7828-20.08.2015/ /вх. № 000030-765913.08.2015/
2.63."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7825-20.08.2015/ /вх. № 000030-766113.08.2015/
2.64."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7821-20.08.2015/ /вх. №
000030-7554-07.08.2015/
2.65."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7820-20.08.2015/ /вх. № 000030-755307.08.2015/
2.66."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7823-20.08.2015/ /вх. № 0000307622-11.08.2015/
2.67."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7822-20.08.2015/
/вх. № 000030-7615-11.08.2015/
2.68."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7842-20.08.2015/ /вх. № 0000305762-19.06.2015/
2.69."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7844-20.08.2015/ /вх. № 0000305763-19.06.2015/
2.70."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7847-20.08.2015/ /вх. № 0000307677-14.08.2015/
2.71."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-784320.08.2015/ /вх. № 000030-7723-18.08.2015/
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2.72."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7839-20.08.2015/ /вх. №
000030-7695-17.08.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770217.08.2015/ /вх. № 000030-7527-07.08.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770417.08.2015/ /вх. № 000030-7529-07.08.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784620.08.2015/ /вх. № 000030-7750-19.08.2015/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784120.08.2015/ /вх. № 000030-7752-19.08.2015/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7577-07.08.2015/ /вх. № 000030-738803.08.2015/
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7771-19.08.2015/ /вх. № 000030-767114.08.2015/
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7580-07.08.2015/ /вх. №
000030-7488-04.08.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770117.08.2015/ /вх. № 000030-7526-07.08.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770317.08.2015/ /вх. № 000030-7528-07.08.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784520.08.2015/ /вх. № 000030-7749-19.08.2015/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784020.08.2015/ /вх. № 000030-7751-19.08.2015/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7579-07.08.2015/ /вх. № 000030-739003.08.2015/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7773-19.08.2015/ /вх. № 000030-767314.08.2015/
4.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7774-19.08.2015/ /вх. № 000030-768114.08.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7578-07.08.2015/ /вх. № 000030-738903.08.2015/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7772-19.08.2015/ /вх. № 000030-767214.08.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7708-18.08.2015/ /вх. №
000030-7491-05.08.2015/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7709-18.08.2015/ /вх. № 0000307492-05.08.2015/
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7719-18.08.2015/ /вх. № 0000307493-05.08.2015/
1.4."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7718-18.08.2015/ /вх. № 000030-759207.08.2015/
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1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7817-20.08.2015/ /вх. № 000030-774218.08.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7700-17.08.2015/ /вх. № 0000307518-06.08.2015/
2.2."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7779-19.08.2015/ /вх. № 0000307679-14.08.2015/
2.3."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7776-19.08.2015/ /вх. № 0000307680-14.08.2015/
2.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7812-20.08.2015/ /вх. № 000030-769217.08.2015/
2.5."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7810-20.08.2015/ /вх. № 000030-769317.08.2015/
2.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7809-20.08.2015/ /вх. № 000030-769417.08.2015/
2.7."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7850-20.08.2015/ /вх. № 000030-774318.08.2015/
3. За онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта/изх. № 000030-7826-20.08.2015/ /вх. № 000030-767614.08.2015/
4. За онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7827-20.08.2015/ /вх. № 000030-767814.08.2015/
5. За лото игри:
5.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7818-20.08.2015/ /вх. №
000030-7499-05.08.2015/
5.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7819-20.08.2015/ /вх. №
000030-7500-05.08.2015/
6. За лотарийни игри:
6.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7764-19.08.2015/ /вх. № 000030-750205.08.2015/
Раздел осми. Разни.
По раздел първи. І. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 91919.08.2015г./
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://luckydino.com/
https://www.dublinbet.com/
http://www.casinoepoca.com/
http://www.jackpotcapitalcasino.com/
http://www.jackpotcapital.eu/
https://omnislots.com/
http://www.freespincasino.eu/
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https://www.playgrandcasino.com/
http://vegas2web.com/
http://betbellavegas.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://luckydino.com/
2. https://www.dublinbet.com/
3. http://www.casinoepoca.com/
4. http://www.jackpotcapitalcasino.com/
5. http://www.jackpotcapital.eu/
6. https://omnislots.com/
7. http://www.freespincasino.eu/
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8. https://www.playgrandcasino.com/
9. http://vegas2web.com/
10. http://betbellavegas.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. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, модификации и
игрален софтуер на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, по списък.
1.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7581-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7341-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7341, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост,
ул. „Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Player’s Choice Sapphire Edition

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

VIRIDIAN
ИА-2518 от 27.07.2015 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
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Заявител / номер на
удостоверение

„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

DX117850V

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. 5 Dragons - Sapphire Edition;
2. Timber Wolf Deluxe;
3. 50 Lions;
4. Wild Panda;
5. Dolphin Treasure;
6. Big Red Deluxe;
7. Jackpot Feature.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7582-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7342-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7342, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост,
ул. „Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

ASC 00023

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

IGT
ИА-2520 от 28.07.2015 г.
International Gaming Technology
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение

Стр. 10
Производствен (сериен)
номер

2204206 – за Crystal Dual

Година на производство

2015 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. Game of the Gods;
2. Golden Eagle – 50 lines или Golden Eagle – 100
lines;
3. Oceans of Gold - 100 lines;
4. Lucky Larry’s Lobstermania 2.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7583-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7343-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7343, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

ASC 00010

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

IGT
ИА-2519 от 28.07.2015 г.
International Gaming Technology
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

2204204 – за Crystal Dual
2015 г.
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Вид на играта

Видео слот:
1. Game of the Gods;
2. Golden Eagle – 50 lines или Golden Eagle – 100
lines;
3. Oceans of Gold 100 lines;
4. Sakura Tree.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7584-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7344-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7344, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

ASC 00022

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

IGT
ИА-2521 от 29.07.2015 г.
International Gaming Technology
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

Гласували - 4

2204205 – за Crystal Dual
2015 г.
Видео слот:
1. Dolphin Bay Free Games;
2. Leopard Lagoon Free Games;
3. Panda Park Free Games;
4. Turtle Coast Free Games.
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За - 4
Против - няма.
5.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-7585-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7350-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7350, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой модификация
на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 133-03, Peacock and Dragon
ИА-2478.1 от 24.07.2015 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

140917-067
2014
1. Peacock and Dragon.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-7586-07.08.2015 г./,/вх. №
000030-7351-31.07.2015 г./
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7351, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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
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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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой модификация
на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 132-03, Gamopolis 67 HIGH WAY
ИА-2412.1 от 24.07.2015 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

140917-067
2014
Видео слот 40 игри:
1. 20 Star Party;
2. 40 Shining Jewels;
3. 40 Treasures;
4. 5x High Party;
5. Alaska Wild;
6. Amazons Spear;
7. Aztec Returns;
8. Aztec Riches;
9. Bavarian Forest;
10. Black Pharaoh;
11. Bye Bye Spy Guy;
12. Cash Robot;
13. Cat Queen;
14. Chilli Fruits;
15. Dragon Spell;
16. Duck of Luck;
17. Emerald Clover;
18. English Rose;
19. Esmeralda;
20. Fluftails;
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21. Fortune Fish;
22. Ghost Horse;
23. Golden Bird II;
24. Hell’s Sevens;
25. Lucky Clover;
26. Carats Whisper;
27. Pig the Pig;
28. Pot O’Luck;
29. Purple Hot;
30. Ramesses The Great;
31. Royal Jewels;
32. Secret of Giza;
33. Shining Treasures;
34. Silver Greek Giant;
35. The Great Cabaret;
36. The Rubies Kingdom;
37. Tibetan Song;
38. Treasures of Persia;
39. Wolf Valley;
40. Wonders of Taj Mahal.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ПРОКСИМА-3” ООД, гр. Русе /изх. № 000030-7588-07.08.2015 г./,/вх. № 000030-742504.08.2015 г./
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7425, е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин
Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Mystery Fever Jackpot System III

Тип, версия

MDJS-III
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

ДП-125 от 22.07.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
000001
2015

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7587-07.08.2015
г./,/вх. № 000030-7401-03.08.2015 г./
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7401, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

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

PREMIER UNION-1
EGT
ИА-2522 от 30.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS8 – 107932; EGT-PS2-2 – 107373
2015
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Вид на играта

видеорийл 25 игри:
1. BURNING HOT P-Series;
2. ZODIAC WHEEL;
3. MAJESTIC FOREST;
4. DISE & ROLL;
5. RISE OF RA P-Series;
6. GAME OF LUCK;
7. CIRCUS BRILLIANT;
8. 20 SUPER HOT P-Series;
9. EGYPT SKY;
10. 5 DAZZLING HOT P-Series;
11. EXTREMELY HOT P-Series;
12. VERSAILLES GOLD P-Series;
13. EXTRA STARS P-Series;
14. ROYAL SECRETS;
15. SHINING CROWN;
16. IMPERIAL WARS;
17. SECRETS OF ALCHEMY;
18. RAINBOW QUEEN;
19. 40 SUPER HOT P-Series;
20. BLUE HEART P-Series;
21. SUPREME HOT;
22. HALLOWEEN;
23. FOREST BAND;
24. SWEET CHEESE;
25. VENEZIA D’ORO;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
26. KENO UNIVERSE;
Електронна рулетка 1 игра:
27. EUROPEAN ROULETTE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9.„И-КАРД” ООД, гр. София /изх. № 000030-7782-19.08.2015 г./,/вх. № 000030-761911.08.2015 г./
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7619, е подадено писмено заявление от „И-КАРД“
ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Утвърждава представеният от гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис
Новоселски” № 14, ЕИК: 130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев –
управител, игрален софтуер и комуникационно оборудване за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
Наименование
Версия
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител
Онлайн залагания:

BetSys
Модул BetLoto тип 01
№ КС-018 от 03.07.2015 г.
„И-КАРД“ ООД
„Национална лотария“ ООД
1.„ЛОТО 6 от 47“
2.„ЛОТО СПОРТ“

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
10.„ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7849-20.08.2015 г./, /вх. № 000030-780220.08.2015 г./
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7802, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

SeleXion 4

Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение

PODIUM KP3 KGP 2.0 UVSN
ИА-2523 от 12.08.2015 г.
Konami Gaming Inc. / Intergames d.o.o Slovenia
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
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сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

103903
2014 г.
Видео слот:
1. African Diamond;
2. Dragon’s Law;
3. Heavenly World;
4. Lady China;
5. Rapa Nui Riches;
6. Golden Plains;
7. Inari Riches;
8. More Gold More Silver;
9. Pride of Egypt;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."И-КАРД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7706-17.08.2015/ /вх. № 000030-762011.08.2015/
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7620, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „И-КАРД” ООД, 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 „И-КАРД” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14,
ЕИК: 130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, по реда на чл. 37, ал.
4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7606-10.08.2015/ /вх. № 000030-725127.07.2015/
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7251, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГЕЙМС 2012” ЕООД,
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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 „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, 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.
1.2."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7600-10.08.2015/ /вх. №
000030-7478-04.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7478, 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 „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”
ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806, представлявано от
Благослав Пламенов Благоев - управител, за промяна в 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.
1.3."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7733-18.08.2015/ /вх. №
000030-7611-10.08.2015/
На 10.08.2015 г. с вх. № 000030-7611, 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 „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ
БГ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране
на хазартни игри.
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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. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина
Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за промяна на представител на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лотарийни игри:
2.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7762-19.08.2015/ /вх. № 000030-749805.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7498, 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 „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за промяна в
управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на Агенция по
вписванията на „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7763-19.08.2015/ /вх. № 000030-750105.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7501, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
чл. 37 и чл. 39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр.
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София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за преобразувано
чрез промяна на правната форма.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-7569-07.08.2015/ /вх. № 0000307305-29.07.2015/
На 29.07.2015 г. с вх. № 000030-7305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”,
гр. Дупница, 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. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12.
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 „КИРИЛ ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Булаир“ № 3,
ЕИК: 109039938, представляван от Кирил Борисов Динев /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
обл. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12, с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 20
/двадесет/ 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.
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1.2."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7737-18.08.2015/ /вх. № 000030-747504.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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 „В
ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев
- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66, с 33 /тридесет и три/ броя игрални
автомата с 80 /осемдесет/ 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."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7736-18.08.2015/ /вх. № 000030-747604.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за 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. Видин,
ул. „Градинска” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „В
ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев
- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Градинска” № 11, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати 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.
1.4."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7768-19.08.2015/ /вх. № 000030-764913.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7649, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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. Враца,
ул. „Васил Кънчов” № 76.
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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”
№ 76, с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7769-19.08.2015/ /вх. № 000030-765013.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7650, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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. Кнежа, област
Плевен, ул. “Марин Боев” № 52 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен,
ул. “Марин Боев” № 52 А, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя
игрални места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7770-19.08.2015/ /вх. № 000030-765113.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7651, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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. Бяла Слатина,
област Враца, ул. “Хан Крум” № 72Г.
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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област Враца,
ул. “Хан Крум” № 72Г, 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 шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7720-18.08.2015/ /вх. №
000030-7494-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7494, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 25
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7699-17.08.2015/ /вх. № 000030-749505.08.2015/
На 05.08.2015г. с вх. № 000030-7495, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, 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 игрално казино
с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7778-19.08.2015/ /вх. №
000030-7652-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7652, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7814-20.08.2015/ /вх. №
000030-7653-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7653, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител , за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7824-20.08.2015/ /вх. № 000030-765413.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7654, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ игрални автомата в
игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл.
Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 11 /единадесет/
броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ игрални автомата в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7738-18.08.2015/ /вх. № 0000307345-31.07.2015/
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7345, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7576-07.08.2015/ /вх. № 0000307346-31.07.2015/
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74 А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от
Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров”
№ 74 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7747-18.08.2015/ /вх. № 000030-732030.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7320, 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 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. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7575-07.08.2015/ /вх. № 000030-732130.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7321, 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,
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гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас
Хаджиславчев” № 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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 1 /един/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 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.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7775-19.08.2015/ /вх. № 000030-762311.08.2015/
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7623, 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 и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 подмяна на 4
/четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
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."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7574-07.08.2015/ /вх. №
000030-7385-31.07.2015/
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7385, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
директори Гюлбин Багджъ и Муратхан Акташ, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, 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.
2.7."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7571-07.08.2015/ /вх. №
000030-7327-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намалениe с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” 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: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата и намалениe с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, 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.
2.8."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7573-07.08.2015/ /вх. №
000030-7335-30.07.2015/
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На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” 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: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
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."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7813-20.08.2015/ /вх. №
000030-7674-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7674, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов“ № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов“
№ 2Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 32
Против - няма.
2.10."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7570-07.08.2015/ /вх. № 0000307326-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7326, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и намалениe с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7572-07.08.2015/ /вх. № 0000307334-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян
Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 33
2.12."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7565-07.08.2015/ /вх. № 0000307316-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Осми приморски
полк” № 100.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7566-07.08.2015/ /вх. № 0000307317-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 34
2.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7567-07.08.2015/ /вх. №
000030-7399-03.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7399, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с
2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7568-07.08.2015/ /вх. № 0000307400-03.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7400, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места
с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и намаление с
3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игрални места и намаление с 3 /три/ на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 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.

Стр. 35
2.16."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7599-10.08.2015/ /вх. № 0000307420-03.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7420, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска”
№ 52.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7759-19.08.2015/ /вх. № 0000307662-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7662, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.18."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7760-19.08.2015/ /вх. №
000030-7663-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7663, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Габрово,бул.„Могильов“№ 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7761-19.08.2015/ /вх. № 0000307665-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Кракра“ № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 30.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7786-19.08.2015/ /вх. № 0000307666-13.08.2015/
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На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7666, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 8 /осем/ и намаление с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7777-19.08.2015/ /вх. № 0000307683-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7683, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“ № 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.
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7816-20.08.2015/ /вх. № 0000307690-17.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7690, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7593-10.08.2015/ /вх. № 000030-732530.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7325, 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/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 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 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 от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 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.
2.24."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7594-10.08.2015/ /вх. № 000030-733030.07.2015/
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На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7330, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7595-10.08.2015/ /вх. № 000030-733130.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7331, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7596-10.08.2015/ /вх. № 000030-733230.07.2015/
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На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7332, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
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."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7597-10.08.2015/ /вх. № 000030-733330.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7333, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. Разград,
ул. „Марица” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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 от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Разград, ул. „Марица” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.28."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7598-10.08.2015/ /вх. № 000030-733630.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. Разград,
ул. „Искър” № 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:
I. 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 от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7698-17.08.2015/ /вх. № 0000307348-31.07.2015/
На 31.07.2015 г. с вх. № 000030-7348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров Кинов –
управител, и Михаил Валериев Хаджиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 42
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7717-18.08.2015/ /вх. №
000030-7609-10.08.2015/
На 10.08.2015 г. с вх. № 000030-7609, 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, р-н 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.
2.31."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7705-17.08.2015/ /вх. № 000030-761010.08.2015/
На 10.08.2015 г. с вх. № 000030-7610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-М”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до
бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 43
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7721-18.08.2015/ /вх. № 0000307614-11.08.2015/
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7614, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 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 „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 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.
2.33."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7784-19.08.2015/ /вх. №
000030-7549-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7549, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 44
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7711-18.08.2015/ /вх. №
000030-7550-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7550, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Алеко Константинов” № 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 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Алеко Константинов” № 13.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7785-19.08.2015/ /вх. №
000030-7551-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7551, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
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.
2.36."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7783-19.08.2015/ /вх. №
000030-7552-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7552, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя на игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7829-20.08.2015/ /вх. №
000030-7555-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7555, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна,
ул. „Иван Вазов” № 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 даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за издаден
лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н

Стр. 46
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул.
„Иван Вазов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7715-18.08.2015/ /вх. №
000030-7556-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7556, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. "Георги Петлешев" № 37А.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7707-18.08.2015/ /вх. №
000030-7557-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7781-19.08.2015/ /вх. №
000030-7558-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7558, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект
№ 3022.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет.
2, обект № 3022.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7714-18.08.2015/ /вх. №
000030-7559-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7559, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7713-18.08.2015/ /вх. №
000030-7560-07.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7560, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за увеличение с 5 /пет/ и 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, район „Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за увеличение с 5 /пет/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7830-20.08.2015/ /вх. №
000030-7561-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7561, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, 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. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав
Варненчик”, тяло V.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 49
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав
Варненчик”, тяло V.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7712-18.08.2015/ /вх. №
000030-7562-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7562, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Дубровник” № 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 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.
2.45."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7710-18.08.2015/ /вх. №
000030-7563-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7563, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.

Стр. 50
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7716-18.08.2015/ /вх. №
000030-7564-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7564, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7729-18.08.2015/ /вх. № 000030-765613.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7656, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.

Стр. 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 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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7731-18.08.2015/ /вх. №
000030-7621-11.08.2015/
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7621, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Рудозем, област Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Сердика, бул. „Мария Луиза“ № 103, ЕИК: 203163289, представлявано заедно и поотделно от
Динко Георгиев Миленчев, Цветелина Иванова Четрафилова и Георги Рангелов Бекирски управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Рудозем,
област Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” 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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7734-18.08.2015/ /вх. №
000030-7548-07.08.2015/

Стр. 52
На 07.08.2015 г. с вх. № № 000030-7548, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
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."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7735-18.08.2015/ /вх. № 000030-749605.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост“ 1 А, бл. 550, вх. 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
„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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1 А, бл. 550, вх. 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.
2.51."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7746-18.08.2015/ /вх. №
000030-7424-04.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7424, 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”

Стр. 53
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград,
ул. „Бяла река” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7767-19.08.2015/ /вх. № 000030-763012.08.2015/
На 12.08.2015 г. с вх. № 000030-7630, 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 2 /два/ 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 2 /два/ 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.
2.53."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-7795-19.08.2015/ /вх.
№ 000030-7669-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № № 000030-7669, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”
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ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар Освободител” № 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 „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и
Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар
Освободител” № 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.
2.54."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7790-19.08.2015/ /вх. №
000030-7682-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7682, 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 увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7791-19.08.2015/ /вх. № 0000307722-18.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - Х” ЕООД,
гр. Любимец, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ИЗПАУ
- Х” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково,
ул. „Църковна” № 22, ЕИК 201036765, представлявано от Христо Димитров Чорлов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец,
област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец, 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.
2.56."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7792-19.08.2015/ /вх. №
000030-7658-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.57."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7793-19.08.2015/ /вх. № 000030-765713.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7657, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-7794-19.08.2015/ /вх. №
000030-7670-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № № 000030-7670, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД,
гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЕКОБЕЛЛА 10” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Любен
Каравелов” № 85, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Джулия Юлиянова
Саръмова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 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.
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2.59."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7811-20.08.2015/ /вх. №
000030-7660-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7815-20.08.2015/ /вх. №
000030-7675-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7675, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.“Независимост“№ 2, 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални
места и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
пл.“Независимост“№ 2, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 58
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7838-20.08.2015/ /вх. № 0000307655-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7655, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7828-20.08.2015/ /вх. № 0000307659-13.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7659, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 59
Против - няма.
2.63."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7825-20.08.2015/ /вх. № 000030-766113.08.2015/
На 13.08.2015 г. с вх. № 000030-7661, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ 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
Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 3 /три/ 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.
2.64."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7821-20.08.2015/ /вх. №
000030-7554-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7554, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 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
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 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.
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2.65."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7820-20.08.2015/ /вх. № 000030-755307.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7553, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 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 „ЕКЗА
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 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.
2.66."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7823-20.08.2015/ /вх. № 0000307622-11.08.2015/
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7622, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „ПРИЗМА
08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул.
„Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-782220.08.2015/ /вх. № 000030-7615-11.08.2015/

Стр. 61
На 11.08.2015 г. с вх. № 000030-7615, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев
/физическо лице – търговец/, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7842-20.08.2015/ /вх. № 0000305762-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5762, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица,
ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул.
„Черни връх“ № 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.69."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7844-20.08.2015/ /вх. № 0000305763-19.06.2015/
На 19.06.2015 г. с вх. № 000030-5763, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 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.
2.70."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7847-20.08.2015/ /вх. № 0000307677-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7677, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев –
управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.71."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-784320.08.2015/ /вх. № 000030-7723-18.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7723, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”,
гр. Горна Оряховица, 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. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 29, ЕИК: 020129127, представляван от
Димитър Василев Стоев /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна
Оряховица, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7839-20.08.2015/ /вх.
№ 000030-7695-17.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7695, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 5 /пет/ броя игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3, 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 ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева /физическо лице – търговец/, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 5 /пет/ броя
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3,
ет. 1.
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.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770217.08.2015/ /вх. № 000030-7527-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7527, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Перник, ул. „Търговска“ № 11А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770417.08.2015/ /вх. № 000030-7529-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7529, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на
административния адрес на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
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Да се промени административният адрес на следния пункт:
1. от: гр. Кърджали, ул. „Металург“ № 12 на: гр. Кърджали, ул. „Люлин“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784620.08.2015/ /вх. № 000030-7750-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7750, 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 и закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Севастократор Калоян“ № 63.
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
- с. Мирково, област София, Площада.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784120.08.2015/ /вх. № 000030-7752-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „България“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7577-07.08.2015/ /вх. № 000030-738803.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7388, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 7 /седем/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да закрие приемането на залози и изплащането
на печалби в следните пунктове:
1. гр. София, община „Столична“ област София-град, ж.к. „Студентски град“, ул.
„Акад. Борис Стефанов“ № 1, магазин № 12;
2. гр. Враца, ул. „Околчица“ № 2;
3. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
4. гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 136;
5. гр. Батак, област Пазарджик, ул. „Априлци“ № 38;
6. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба“, ул. „ Обиколна“ бл. 402, вх. А;
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2. гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 51;
3. гр. Мизия, област Враца, ул. „Георги Димитров“ № 40 А;
4. гр. Левски, област Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ № 20;
5. с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „9-ти септември“ № 39;
6. гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Емилиян Станев“ № 5 А;
7. гр. Пирдоп, област София-област, ул. „Панагюрско шосе“ № 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.
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7771-19.08.2015/ /вх. № 000030-767114.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7671, 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 3 /три/ броя букмейкърски пункта и в откриване на
12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, бул. „Христо Ботев“ № 101;
2. гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ № 155 В;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 8“, бл. 820, вх. А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 58;
2. гр. Търговище, ул. „Бузлуджа“ № 9;
3. гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“;
4. гр. Варна, ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 17;
5. гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 162 А;
6. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
7. гр. Девня, обл. Варна, кв. „Девня“, ул. „Просвета“ № 3 А;
8. гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
9. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 8;
10. гр. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Димо Хаджидимов“ № 43;
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11. с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Чарка“ № 15;
12. гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7580-07.08.2015/ /вх. №
000030-7488-04.08.2015/
На 04.08.2015 г. с вх. № 000030-7488, 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 17 /седемнадесет/ броя пункта и в промяна на адреса на
6 /шест/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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.
2
3.
4.

гр.ДУПНИЦА, общ.ДУПНИЦА
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
с.БРЕСТНИК, общ.РОДОПИ

5.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

6.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

7.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

8.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

9.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

10.

гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА

11.
12.

гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ЯБЛАНИЦА, общ.ЯБЛАНИЦА
гр.СЛИВО ПОЛЕ, общ.СЛИВО
ПОЛЕ

13.

ул."Свети Иван Рилски" № 96А
ул."Недялка Шилева" № 2, бл.173, вх.Г
район Студентски, ж.к.Малинова долина, ул."проф.д-р Иван Странски" № 20
УПИ I-459 общ.обсл.търг.комплекс, кв.62
на тротоара до УПИ XII и УПИ XIII, кв.73 на бул."Трети март" до спирката на
"ЛИДЛ", ПИ с идентификатор 48489.12.1
на тротоара на ъгъла на бул."Трети март" и ул."Мария Димова" до УПИ I,
кв.107, ПИ с идентификатор 48489.12.1
на тротоара пред УПИ III, кв.130, на ъгъла на бул."Александър Стамболийски" и
бул."Хаджи Димитър", ПИ с идентификатор 48489.7.508
бул."Христо Ботев" - спирката на градски транспорт при ж.п.гарата, УПИ
I,кв.120а, ПИ с идентификатор 48489.5.45
бул."П.Яворов" - края на пешеходната зона при автогарата, УПИ III, кв.121 до
УПИ IV, ПИ с идентификатор 48489.7.15
на ъгъла на бул."Монтана" и ул."Йордан Радичков", при бл. 11, ПИ с
идентификатор 48489.13.37
сп.Стадиона, посока Пикадили парк, бул."Васил Левски"
УПИ XXIV-119, кв.54, ул."Ген. Гурко" № 4
УПИ IV-1120, кв.59, бул."България" № 1Е
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гр. БУРГАС, общ. БУРГАС
гр.БЛАГОЕВГРАД,
общ.БЛАГОЕВГРАД
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СВИЩОВ, общ.СВИЩОВ

14.
15.
16.
17.

ул. „Христо Ботев“ № 14
ул."Яне Сандански" № 6
бул."Димитър Петков" № 72, вх.Г
ул."Алеко Константинов" № 1

II. Да бъде променен административния адрес на следните пунктове:
Стар адрес
1.

гр.София, община Столична,
област София, ул. „Цар Самуил“ № 90 Б

2.

гр.София, община Столична,
област София, ул. „Граф Игнатиев“ № 68

3.
4.
5.
6.

гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ул. „Граф
Игнатиев“ № 139
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, спирка
№48 на МГТ на бул. „Цар Борис III Обединител“ – пред
Водната палата, посока юг-север
гр.Габрово, община Габрово, област Габрово, ул. „Найден
Геров“ – спирка на обръщалото на кв. Русевци
гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. „Стара
планина“ № 63

Нов адрес
гр.София, община София, област София, бул. „Черни
връх“ №100
гр.София, община София, област София, район
„Слатина“, местност „Хр. Смирненски“, кв.66, ул.
„Слатинска
гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол,
пл.“Страшимир Кринчев“ № 3, павилион № 46
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул.
„Източен“ № 43
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул.
„Ивайло“ № 44
с. Драгичево, община Перник, област Перник, ул.
„Магистрала“ № 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.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770117.08.2015/ /вх. № 000030-7526-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7526, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Перник, ул. „Търговска“ № 11А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-770317.08.2015/ /вх. № 000030-7528-07.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7528, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в промяна на административния адрес на
1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се промени административният адрес на следния пункт:
1. от: гр. Кърджали, ул. „Металург“ № 12 на: гр. Кърджали, ул. „Люлин“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784520.08.2015/ /вх. № 000030-7749-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7749, 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 тото пункт и
закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Севастократор Калоян“ № 63.
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следният пункт:
- с. Мирково, област София, Площада.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-784020.08.2015/ /вх. № 000030-7751-19.08.2015/
На 19.08.2015 г. с вх. № 000030-7751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „България“ № 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.
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4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7579-07.08.2015/ /вх. № 000030-739003.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7390, 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 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 7 /седем/ 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, община „Столична“ област София-град, ж.к. „Студентски град“,
ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 1, магазин № 12;
2. гр. Враца, ул. „Околчица“ № 2;
3. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
4. гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 136;
5. гр. Батак, област Пазарджик, ул. „Априлци“ № 38;
6. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба“, ул. „ Обиколна“ бл. 402, вх. А;
2. гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 51;
3. гр. Мизия, област Враца, ул. „Георги Димитров“ № 40 А;
4. гр. Левски, област Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ № 20;
5. с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „9-ти септември“ № 39;
6. гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Емилиян Станев“ № 5 А;
7. гр. Пирдоп, област София-област, ул. „Панагюрско шосе“ № 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.
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7773-19.08.2015/ /вх. № 000030-767314.08.2015/
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На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7673, 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 3 /три/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 12 /дванадесет/ броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, бул. „Христо Ботев“ № 101;
2. гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ № 155 В;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 8“, бл. 820, вх. А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 58;
2. гр. Търговище, ул. „Бузлуджа“ № 9;
3. гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“;
4. гр. Варна, ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 17;
5. гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 162 А;
6. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
7. гр. Девня, обл. Варна, кв. „Девня“, ул. „Просвета“ № 3 А;
8. гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
9. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 8;
10. гр. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Димо Хаджидимов“ № 43;
11. с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Чарка“ № 15;
12. гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7774-19.08.2015/ /вх. № 0000307681-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7681, 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 4 /четири/ броя и откриване на 10 /десет/ броя пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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 двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Ново Делчево, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“
№ 22 А;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 8“, бл. 820, вх. А;
3. гр. София, ул. „Гинци“ № 26;
4. с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Кокиче“ № 2 А.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Антимово, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Осемнадесета“ № 16;
2. гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 162 А;
3. гр. Видин, ул. „Байкал“ № 58;
4. с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „1-ва“ № 25;
5. гр. Пазарджик, ул. „Вит I” № 24;
6. гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1а;
7. гр. Русе, ул. „Костур“ № 10;
8. гр. София, ж.к. „Дружба“ 2 ч., бл. 402;
9. гр. София, ж.к. „Люлин“, блок 958;
10. гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7578-07.08.2015/ /вх. № 000030-738903.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7389, 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 6 /шест/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 7 /седем / броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития 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, община „Столична“ област София-град, ж.к. „Студентски град“,
ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 1, магазин № 12;
2. гр. Враца, ул. „Околчица“ № 2;
3. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 12;
4. гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 136;
5. гр. Батак, област Пазарджик, ул. „Априлци“ № 38;
6. гр. Пазарджик, ул. „Веслец“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба“, ул. „ Обиколна“ бл. 402, вх. А;
2. гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 51;
3. гр. Мизия, област Враца, ул. „Георги Димитров“ № 40 А;
4. гр. Левски, област Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ № 20;
5. с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „9-ти септември“ № 39;
6. гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Емилиян Станев“ № 5 А;
7. гр. Пирдоп, област София-област, ул. „Панагюрско шосе“ № 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.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7772-19.08.2015/ /вх. № 000030-767214.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7672, 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 случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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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 случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Бургас, бул. „Христо Ботев“ № 101;
2. гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ № 155 В;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 8“, бл. 820, вх. А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 58;
2. гр. Търговище, ул. „Бузлуджа“ № 9;
3. гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“;
4. гр. Варна, ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 17;
5. гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 162 А;
6. гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 33, бл. 4;
7. гр. Девня, обл. Варна, кв. „Девня“, ул. „Просвета“ № 3 А;
8. гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
9. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 8;
10. гр. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Димо Хаджидимов“ № 43;
11. с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Чарка“ № 15;
12. гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов“ № 20.
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 утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7708-18.08.2015/
/вх. № 000030-7491-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7491, 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 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, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7709-18.08.2015/ /вх. № 0000307492-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7492, 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 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, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7719-18.08.2015/ /вх. № 0000307493-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5,
хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989,
представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7718-18.08.2015/ /вх. № 000030-759207.08.2015/
На 07.08.2015 г. с вх. № 000030-7592 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр
Бюйюкер, само двама по двама, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л
„София Принцес Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7817-20.08.2015/ /вх. № 0000307742-18.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
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."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7700-17.08.2015/ /вх. №
000030-7518-06.08.2015/
На 06.08.2015 г. с вх. № 000030-7518, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 28-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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553,
представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев Николов –
управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”
№ 28-А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7779-19.08.2015/ /вх. № 0000307679-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7679, 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 за игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, 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, бул. „Славянски”
№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7776-19.08.2015/ /вх. № 0000307680-14.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7680, 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 за игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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.
2.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7812-20.08.2015/ /вх. № 000030-769217.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7692, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „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 игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9, 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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7810-20.08.2015/ /вх. № 000030-769317.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7693, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 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. 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, за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40, 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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7809-20.08.2015/ /вх. № 000030-769417.08.2015/
На 17.08.2015 г. с вх. № 000030-7694, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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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, за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5, 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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7850-20.08.2015/ /вх. № 000030-774318.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7743, 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 Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1768/04.03.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта/изх. № 000030-7826-20.08.2015/ /вх. № 000030-767614.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7676, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в
игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила
за организиране на онлайн залагания 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.
4. За онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7827-20.08.2015/ /вх. № 000030-767814.08.2015/
На 14.08.2015 г. с вх. № 000030-7678, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила
за организиране онлайн на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета.
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 лото игри:
5.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7818-20.08.2015/ /вх. №
000030-7499-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7499, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО
ИГРИ“ и утвърждаване на 2 /два/ броя образци на талони за участие в лото игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ“, нови разновидности „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ
R” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА R“.
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, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за организиране на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ“
с 8 /осем/ броя разновидности в .т.ч. въвеждането на 2 /две/ нови разновидности с
наименования: „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ R” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА R“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на лото игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ“.
III. Да бъде утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие в лото
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ЛОТО ИГРИ“- разновидности „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ
R” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА R“.
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."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7819-20.08.2015/ /вх. №
000030-7500-05.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7500, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на 2 /два/
броя образци на талони за участие в лото игра „ЛОТАРИО“, нови разновидности
„ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“.
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, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“ с 15 /петнадесет/ 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”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“ в .т.ч.
въвеждането на 2 /две/ нови разновидности.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“.
III. Да бъде утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие в лото
игра „ЛОТАРИО“- разновидности „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“.
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. За лотарийни игри:
6.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7764-19.08.2015/ /вх. № 000030-750205.08.2015/
На 05.08.2015 г. с вх. № 000030-7502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” и утвърждаване на
4 /четири/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова разновидност „Перфектният подарък: 100 000 лева в
Кеш плюс 10 години по 10 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш
плюс 10 години по 20 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална
стойност – 3 лв., нова разновидност „Перфектният подарък: 500 000 лева в Кеш плюс 10
години по 50 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална стойност –
5 лв. и нова разновидност „Пакет: 5 игри в 1 билет“ с общ брой 3 000 000 бр. и номинална
стойност – 10 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за организиране
на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” с 6 /шест/
разновидности, в това число въвеждането на 4 /четири/ нови разновидности с наименования „Перфектният подарък: 100 000 лева в Кеш плюс 10 години по 10 000 лева за Рождения ти
ден“, „Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш плюс 10 години по 20 000 лева за Рождения
ти ден“, „Перфектният подарък: 500 000 лева в Кеш плюс 10 години по 50 000 лева за
Рождения ти ден“ и „Пакет: 5 игри в 1 билет“..
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова
разновидност „Перфектният подарък: 100 000 лева в Кеш плюс 10 години по 10 000 лева за
Рождения ти ден“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност
„Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш плюс 10 години по 20 000 лева за Рождения ти
ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „Перфектният
подарък: 500 000 лева в Кеш плюс 10 години по 50 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 3
000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв. и нова разновидност „Пакет: 5 игри в 1 билет“ с общ
брой 3 000 000 бр. и номинална стойност – 10 лв.

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.
По раздел девети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

