РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-10171
Гр. София, 20.10.2015 г.
Днес, 20 октомври 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 110415.10.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, които могат да
се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АСРАР КАЗИНО ГРУП" АД, гр. София /изх. № 1111-19.10.2015 г./

на

принудителна

2. За игри с игрални автомати:
2.1."УДАЧА КЛУБ СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 1112-19.10.2015 г./
Раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9862-19.10.2015/ /вх. №
000030-9739-13.10.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9861-19.10.2015/ /вх. № 0000309679-09.10.2015/
1.2."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9860-19.10.2015/ /вх. № 000030-967809.10.2015/
1.3."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9858-19.10.2015/ /вх. № 0000309676-09.10.2015/
1.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9857-19.10.2015/ /вх. № 000030-967509.10.2015/
1.5."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9855-19.10.2015/ /вх. № 0000309673-09.10.2015/
1.6."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9852-19.10.2015/ /вх. № 000030-967009.10.2015/
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1.7."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9853-19.10.2015/ /вх. № 000030-967109.10.2015/
1.8."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9854-19.10.2015/ /вх. № 000030-967209.10.2015/
1.9."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-9909-19.10.2015/ /вх. № 000030-968209.10.2015/
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9856-19.10.2015/ /вх. № 0000309674-09.10.2015/
3. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9782-15.10.2015/ /вх.
№ 000030-9469-30.09.2015/
4. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
4.1."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9859-19.10.2015/ /вх. № 0000309677-09.10.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9779-15.10.2015/ /вх. № 000030-961606.10.2015/
1.2."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9778-15.10.2015/ /вх. № 000030-962106.10.2015/
1.3."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9777-15.10.2015/ /вх. № 000030-962206.10.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-990419.10.2015/ /вх. № 000030-8164-31.08.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9821-16.10.2015/ /вх. № 000030-821904.09.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лото игра
(онлайн):
1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9907-19.10.2015/ /вх. №
000030-7833-20.08.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9696-12.10.2015/ /вх. № 000030-892324.09.2015/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9697-12.10.2015/ /вх. № 000030-903625.09.2015/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9926-19.10.2015/ /вх. № 000030-976214.10.2015/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9714-12.10.2015/ /вх. №
000030-9567-02.10.2015/
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1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9919-19.10.2015/ /вх. № 0000309741-13.10.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9720-12.10.2015/ /вх. № 0000309470-30.09.2015/
2.2."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-9701-12.10.2015/ /вх. № 000030-8939-25.09.2015/
2.3."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-9702-12.10.2015/ /вх. № 000030-907728.09.2015/
2.4."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9703-12.10.2015/ /вх. № 000030-909928.09.2015/
2.5."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9704-12.10.2015/ /вх. № 000030-936330.09.2015/
2.6."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9903-19.10.2015/ /вх. № 000030-971512.10.2015/
2.7."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-9705-12.10.2015/
/вх. № 000030-9468-30.09.2015/
2.8."ВВС ЛУКС-2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9706-12.10.2015/ /вх. № 000030-959005.10.2015/
2.9."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9707-12.10.2015/ /вх. № 000030-959105.10.2015/
2.10."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9918-19.10.2015/ /вх. № 000030-959205.10.2015/
2.11."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9772-15.10.2015/ /вх. № 000030-959305.10.2015/
2.12."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9774-15.10.2015/ /вх. № 000030-959405.10.2015/
2.13."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9712-12.10.2015/ /вх. №
000030-9609-06.10.2015/
2.14."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9815-15.10.2015/ /вх. №
000030-9610-06.10.2015/
2.15."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9709-12.10.2015/ /вх. № 000030-936630.09.2015/
2.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9708-12.10.2015/ /вх. № 000030-936730.09.2015/
2.17."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9824-16.10.2015/ /вх. № 000030-961106.10.2015/
2.18."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9906-19.10.2015/ /вх. № 000030-974213.10.2015/
2.19."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9711-12.10.2015/
/вх. № 000030-8742-17.09.2015/
2.20."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9710-12.10.2015/
/вх. № 000030-8743-17.09.2015/
2.21."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9713-12.10.2015/ /вх. № 0000309369-30.09.2015/
2.22."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9825-16.10.2015/ /вх. № 0000309612-06.10.2015/
2.23."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9823-16.10.2015/ /вх. № 000030-961406.10.2015/
2.24."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9916-19.10.2015/ /вх. № 000030-974913.10.2015/
2.25."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-9786-15.10.2015/
/вх. № 000030-9652-08.10.2015/
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2.26."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9776-15.10.2015/ /вх. № 000030-968509.10.2015/
2.27."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9848-19.10.2015/ /вх. № 000030-937030.09.2015/
2.28."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9822-16.10.2015/ /вх. № 000030-955602.10.2015/
2.29."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9775-15.10.2015/ /вх. № 0000309689-09.10.2015/
2.30."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9781-15.10.2015/ /вх. №
000030-9607-06.10.2015/
2.31."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-9780-15.10.2015/ /вх. № 000030-960806.10.2015/
2.32."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9785-15.10.2015/ /вх. № 0000309584-02.10.2015/
2.33."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9787-15.10.2015/ /вх. №
000030-9654-08.10.2015/
2.34."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9771-15.10.2015/ /вх. № 0000309558-02.10.2015/
2.35."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9850-19.10.2015/ /вх. № 000030-937130.09.2015/
2.36."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9851-19.10.2015/ /вх. № 000030-937230.09.2015/
2.37."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9905-19.10.2015/ /вх. № 000030-974013.10.2015/
2.38."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9849-19.10.2015/ /вх. №
000030-9764-14.10.2015/
2.39."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9863-19.10.2015/ /вх. № 0000309751-13.10.2015/
2.40."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9872-19.10.2015/ /вх. № 000030-956002.10.2015/
2.41."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9865-19.10.2015/ /вх. № 0000309373-30.09.2015/
2.42."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9869-19.10.2015/ /вх. № 0000309743-13.10.2015/
2.43."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9864-19.10.2015/ /вх. №
000030-9725-12.10.2015/
2.44."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9874-19.10.2015/ /вх. № 000030-962507.10.2015/
2.45."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9871-19.10.2015/ /вх. № 000030-961706.10.2015/
2.46."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9873-19.10.2015/ /вх. № 000030-961806.10.2015/
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9870-19.10.2015/ /вх. №
000030-9519-01.10.2015/
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9928-19.10.2015/ /вх. №
000030-9747-13.10.2015/
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9929-19.10.2015/ /вх. №
000030-9748-13.10.2015/
2.50."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9867-19.10.2015/ /вх. № 000030-937430.09.2015/
2.51."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9868-19.10.2015/ /вх. № 000030-937530.09.2015/
2.52."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9886-19.10.2015/ /вх. №
000030-9638-07.10.2015/

Стр. 5
2.53."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9875-19.10.2015/ /вх. № 0000309627-07.10.2015/
2.54."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9876-19.10.2015/ /вх. № 0000309628-07.10.2015/
2.55."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9877-19.10.2015/ /вх. № 0000309629-07.10.2015/
2.56."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9878-19.10.2015/ /вх. № 0000309630-07.10.2015/
2.57."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9925-19.10.2015/ /вх. № 0000309631-07.10.2015/
2.58."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД,гр. Варна /изх. № 000030-9880-19.10.2015/ /вх. № 0000309632-07.10.2015/
2.59."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9923-19.10.2015/ /вх. № 0000309633-07.10.2015/
2.60."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9882-19.10.2015/ /вх. № 0000309634-07.10.2015/
2.61."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9883-19.10.2015/ /вх. № 0000309635-07.10.2015/
2.62."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9884-19.10.2015/ /вх. № 0000309636-07.10.2015/
2.63."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9885-19.10.2015/ /вх. № 0000309637-07.10.2015/
2.64."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9887-19.10.2015/ /вх. № 0000309745-13.10.2015/
2.65."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9910-19.10.2015/ /вх. №
000030-9660-08.10.2015/
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9924-19.10.2015/ /вх. № 000030-989419.10.2015/
2.67."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9927-19.10.2015/ /вх. № 0000309895-19.10.2015/
2.68."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-9915-19.10.2015/ /вх. № 000030-965908.10.2015/
2.69."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9912-19.10.2015/ /вх. № 0000309750-13.10.2015/
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Чужбина /изх. № 000030-9913-19.10.2015/ /вх. № 000030-972312.10.2015/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972812.10.2015/ /вх. № 000030-9553-02.10.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-973012.10.2015/ /вх. № 000030-9555-02.10.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993619.10.2015/ /вх. № 000030-9758-14.10.2015/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993819.10.2015/ /вх. № 000030-9761-14.10.2015/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9732-12.10.2015/ /вх. № 000030-955702.10.2015/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9932-19.10.2015/ /вх. № 000030-973512.10.2015/
4.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9931-19.10.2015/ /вх. №
000030-9662-08.10.2015/
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5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972612.10.2015/ /вх. № 000030-9551-02.10.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972912.10.2015/ /вх. № 000030-9554-02.10.2015/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993519.10.2015/ /вх. № 000030-9753-14.10.2015/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993719.10.2015/ /вх. № 000030-9759-14.10.2015/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9733-12.10.2015/ /вх. № 000030-955902.10.2015/
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9933-19.10.2015/ /вх. № 000030-973612.10.2015/
5.7."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9939-19.10.2015/ /вх. № 0000309767-14.10.2015/
5.8."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9940-19.10.2015/ /вх. № 0000309843-16.10.2015/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9734-12.10.2015/ /вх. № 000030-956102.10.2015/
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9934-19.10.2015/ /вх. № 000030-973712.10.2015/
Раздел десети. 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."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9866-19.10.2015/ /вх. № 0000309744-13.10.2015/
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-990819.10.2015/ /вх. № 000030-9480-30.09.2015/
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-9921-19.10.2015/ /вх. № 000030-981115.10.2015/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9911-19.10.2015/ /вх. №
000030-9766-14.10.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9719-12.10.2015/ /вх. №
000030-9517-01.10.2015/
2.2."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9699-12.10.2015/ /вх. № 000030-9035-25.09.2015/
2.3."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9700-12.10.2015/ /вх. № 000030-9039-25.09.2015/
2.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9698-12.10.2015/ /вх. № 000030-903425.09.2015/
2.5."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-9930-19.10.2015/ /вх. № 000030-982716.10.2015/
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9922-19.10.2015/ /вх. № 000030-983316.10.2015/
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9917-19.10.2015/ /вх. № 000030-980515.10.2015/
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4. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9920-19.10.2015/ /вх. № 000030-980615.10.2015/
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-9783-15.10.2015/ /вх. № 000030-952601.10.2015/
5.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-9784-15.10.2015/ /вх. № 000030-952701.10.2015/
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9914-19.10.2015/ /вх. № 000030-980415.10.2015/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 110415.10.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.13bets10.com/
https://www.casinomaxi11.com/
https://www.everlastpoker.com/
http://www.bet8.eu/
https://vipstakes.com/
https://www.blingcity.com/
https://mywin24.com/
http://www.yachting-casino.com/
https://yakocasino.com/
https://casino-x.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
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интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.13bets10.com/
2. https://www.casinomaxi11.com/
3. https://www.everlastpoker.com/
4. http://www.bet8.eu/
5. https://vipstakes.com/
6. https://www.blingcity.com/
7. https://mywin24.com/
8. http://www.yachting-casino.com/
9. https://yakocasino.com/
10. https://casino-x.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, които могат
да се експлоатират в страната, по списък.
1.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9773-15.10.2015 г./,/вх.
№ 000030-9690-09.10.2015 г./
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9690, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1.ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

IMPERA LINE, V6.0700 Build 4306

Тип

FV 600 F2 / FV 610 F2/ FV 833 F2 (2) / FV 833 F2 (3) / FV
835 F2 /FA 880 F2 C01
ИА-2534 от 07.10.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

616381 за FV 610 F2; 550321 за FV 835 F2
2013 г. / 2015 г.
Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. BLAZING FRUITS pro 20;
3. BLAZING FRUITS pro 40;
4. BOOK OF RA;
5. BOOK OF RA deluxe;
6. BOOK OF RA deluxe 6;
7. GOLD SPELL;
8. DIAMOND WHEEL;
9. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
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10. FAUST;
11. FRUIT BLAST;
12. FRUIT SENSATION;
13. FRUITS’ n ROYALS;
14. GLAMOUR STAR;
15. GLAMOUR WORLD;
16. GOLDEN ARK;
17. GOLDEN EMPIRE;
18. GOLDEN HORUS;
19. HOT CHANCE;
20. LIBERTY REELS;
21. LORD OF THE OCEAN;
22. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
23. MAGIC 27;
24. MAGIC 81;
25. MEGA JOKER;
26. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
27. PLENTY OF FRUITS 20 HOT;
28. ROARING FORTIES;
29. SIZZLING 6;
30. SIZZLING GEMS;
31. SIZZLING HOT deluxe;
32. SIZZLING HOT PRO 5;
33. SIZZLING HOT PRO 10;
34. ULTRA GEMS;
35. SKY ROULETTE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„АЛФА СТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9881-19.10.2015
г./,/вх. № 000030-9683-09.10.2015 г./
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9683, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
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1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Colossal Classics Deluxe

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2535 от 07.10.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

3000010737
2013 г.
Видео слот:
1. Action Jack (Cash Fever 2);
2. Golden Jungle;
3. I Love Fruits;
4. ICY Wilds;
5. Sphinx Wild;
6. Juicy Royale;
7. Magic Pharaoh;
8. Mermaid of the Nile;
9. Pharaoh Princess;
10. Treasures of the Pyramids

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„АЛФА СТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9879-19.10.2015
г./,/вх. № 000030-9681-09.10.2015 г./
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9681, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
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1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Spectacular Sapphire Deluxe

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2536 от 08.10.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз и поддръжка на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

3000009710
2014 г.
Видео слот:
1. Golden Jungle;
2. Goldify;
3. Gypsy Moon (Cash Fever 2);
4. I Love Fruits;
5. King of Atlantis;
6. Secrets of Babylon;
7. Knight’s Tale;
8. Treasures of the Pyramids (Cash Fever 2);
9. Lasting Moments;
10. Ocean Magic.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-9902-19.10.2015 г./,/вх. № 000030-979115.10.2015 г./
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9791, е подадено писмено заявление от „ДЖЕНГО”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ДЖЕНГО” ООД със седалище и адрес на
управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ж.к. „Балик” 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4
ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, 1 /един/
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брой модификация на игрално оборудване, която съгласно чл. 9, ал. 8 от ЗХ ще се
използва само за собствени нужди, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Magic Games II

Тип, версия
Протокол от изпитване №

FV-637 PC
ИА-2022.1 от 05.10.2015 г.,
LŐWEN ENTERTAINMENT -Novomatic Group of
Compani / № И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за
Austrian Gaming Industries GmbH – Novomatic Group
of Companies
„ДЖЕНГО” ЕООД
№ 000030-8916/24.09.2015 г. за организиране на
хазартни игри

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

1303039759
2005
1. Always Hot;
2. Ultra Hot;
3. Chip Runner;
4. Wild Safari;
5. Supra Hot;
6. Hot Target;
7. Sizzling Hot;
8. Beetle Mania;
9. Dolphin’s Pearl;
10. Roller Coaster;
11. Queen of Harts;
12. Lucky Lady’s Charm;
13. The Money Game;
14. King of Cards;
15. Book of Ra;
16. Sharky;
17. Jungle;
18. Lord of the Ocean;
19. Joker Bingo;
20. Hot Fruits;
21. American Poker II;
22. Magic Card II;
23. Fruit Card X;
24. Fruits’n Royals;
25. Faust;
26. Crown & Jewels;
27. Fruits on Fire;
28. Magic Kingdon;
29. Aztec Treasure;
30. Columbus;
31. Agent 00X;
32. Three Little Pigs;
33. Anastasia;
34. Secret of Egypt;
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35. Emerald Magic;
36. Super Ball;
37. Carmen’s Love;
38. Dragon’s Land;
39. Alchemist;
40. Forgotten Treasures;
41. King of Savannah;
42. Nutcracker Suite;
43. Secret Garden;
44. Giacomo’s Adventure;
45. Aladdin’s Gold;
46. Midnight Phantom;
47. Cup Final;
48. EL-Cid;
49. Age of Heroes;
50. Joker’s Wild;
51. Dart Bingo;
52. Top Tip.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-9900-19.10.2015/, /вх. № 0000309721-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9721, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 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, версия
на игрален софтуер на комуникационно оборудване „MGS RGS” за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:
I. ВЕРСИЯ
ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

НА

ИГРАЛЕН

СОФТУЕР

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

MGS RGS

Тип, версия
Производител

RGS v.3.0, RNG ver.35.0.0.657
Microgaming Software Systems Limited
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Заявител
Онлайн залагания:

EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
№ 000030-9541от 01.10.2015 г.
1. Игри в игрално казино:
1.1 Adventure Palace (mobile);
1.2 Isis (mobile);
1.3 Jack or Better (mobile);
1.4 European Blackjack Gold (mobile);
1.5 Ladies Nite (mobile);
1.6 Eagle’s Wings (mobile);
1.7 Pure Platinum (mobile);
1.8 Alaskan Fishing (mobile);
1.9 Mayan Princess (mobile);
1.10 Tomb Raider (mobile);
1.11 Break da Bank Again (mobile);

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-9901-19.10.2015/, /вх. № 0000309722-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9722, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, игрален
софтуер на игрите и системата Live Dealer (Live Casino Services) за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:
I. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

Наименование

Live Dealer (Live Casino Services)

Производител
Заявител / № на издаден
лиценз
Онлайн залагания:

Evolution Gaming
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
№ 000030-9541/01.10.2015 г.
1. Игри в игрално казино:
1.1 Бакара;
1.2 Блекджек;
1.3 Казино Ходем;
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1.4 Френска рулетка;
1.5 Рулетка;
1.6 Покер с три карти.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АСРАР КАЗИНО ГРУП" АД, гр. София /изх. № 1111-19.10.2015 г./
На 24.02.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София с вх. № 436 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с дължим данък по ЗКПО за трето тримесечие на 2014 г. на „АСРАР КАЗИНО
ГРУП“ АД. По данни от писмото на НАП данъчните задължения на „АСРАР КАЗИНО
ГРУП“ АД са в размер на 255 595,85 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 9
от Закона за хазарта, с Решение № 767/07.07.2015 г. ДКХ наложи принудителна
административна мярка – временно отнемане за срок от три месеца на лиценз, за който е
издадено Удостоверение № 000030-2732/22.04.2014 г. на „АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД
На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ Комисията разпореди на „АСРАР КАЗИНО ГРУП“АД
в срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани обстоятелството,
което е основание за временно отнемане на лиценза, като в посочения срок представи пред
Комисията писмени доказателства за внесен дължим данък за използваното игрално
оборудване в игралното казино. С уведомително писмо организатора е уведомен за
решението на Комисията.
В срока на наложената принудителна административна мярка, дружеството не
предостави документи, доказващи горепосочените обстоятелства.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, когато дружеството организатор не е отстранило
обстоятелството, което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага
принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за
хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона
за хазарта, Държавната комисия па хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка окончателно отнемане на
издадения лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2732/22.04.2014 г. на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, булевард
„Княз Дондуков“ № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан Борисов Младенов –
управител, издаден за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино CRYSTAL CROWN.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."УДАЧА КЛУБ СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 1112-19.10.2015 г./
Със заявление вх. № И-2422 от 14.08.2014 г. на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД е заявило временно преустановяване на
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дейността си за игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 31.
С уведомително писмо изх. № 1332/09.12.2014 г. ДКХ изиска от „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД да представи платежен документ, удостоверяващ плащане на годишната
вноска по чл. 10а от ЗХ. Писмото е изпратено на адреса по търговска регистрация на
дружеството, но не е получено от представител на фирмата – върнато е с отметка „пратката
не е потърсена от получателя“. В указания в писмото срок дружеството не представи
документ удостоверяващ плащане на годишната вноска по чл. 10а от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1,
т. 14 от ЗХ, с Решение № 769/07.07.2015 г. ДКХ наложи принудителна административна
мярка временно отнемане за срок от три месеца на издадения на дружеството лиценз. На
основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ Комисията разпореди на „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД в
срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани обстоятелството,
което е основание за временно отнемане на лиценза, като в посочения срок представи пред
Комисията писмени доказателства за плащане на годишната вноска по чл. 10а от ЗХ. С
уведомително писмо организатора е уведомен за решението на Комисията.
В срока на наложената принудителна административна мярка, дружеството не
предостави документи, доказващи горепосочените обстоятелства.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, когато дружеството организатор не е отстранило
обстоятелството, което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага
принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за
хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона
за хазарта, Държавната комисия па хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка – Окончателно отнемане на
лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6517/28.08.2014 г.
на „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 61, ет. 4, ап. 10, ЕИК: 201052913, представлявано от
Димитър Любомиров Киров – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 31.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9862-19.10.2015/
/вх. № 000030-9739-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9739, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промени 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,

Стр. 18
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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9861-19.10.2015/ /вх. № 0000309679-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9679, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9860-19.10.2015/ /вх. № 0000309678-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9678, 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 „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова
Славчева - управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9858-19.10.2015/ /вх. № 0000309676-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9676, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9857-19.10.2015/ /вх. № 0000309675-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9675, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9855-19.10.2015/ /вх. № 0000309673-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9673, 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 „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за промяна в адреса на
управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9852-19.10.2015/ /вх. № 000030-967009.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9670, 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 „УИН БЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9853-19.10.2015/ /вх. № 000030-967109.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9671, 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 „УИН БЕТ - 2” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9854-19.10.2015/ /вх. № 000030-967209.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9672, 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 „УИН БЕТ - 2” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение,
с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-9909-19.10.2015/ /вх. № 000030-968209.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9682, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
ул. „Академик Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан
Илиев Пасков - управител, за промяна в управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „ХАЗАРТ 08”
ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9856-19.10.2015/ /вх. №
000030-9674-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9674, 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 УИН БЕТ ОНЛАЙН“ 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 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение,
с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева и Веселина Маринова Вълкова- управители, за промяна в адреса
на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9782-15.10.2015/
/вх. № 000030-9469-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9469, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 38 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЛФА ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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. 38 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 „АЛФА
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131251724, представлявано от Николай
Димов Димов - управител, за промяна на обекта в който се осъществява дейност по
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
4.1."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9859-19.10.2015/ /вх. №
000030-9677-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9677, 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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване.
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 чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за промяна в адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9779-15.10.2015/ /вх. № 000030-961606.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Средец, област
Бургас, пл. „България” № 2, кв. 47.
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. 3 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 „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2,
ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Средец, област
Бургас, пл. „България” № 2, кв. 47, 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9778-15.10.2015/ /вх. № 000030-962106.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9621, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети
княз Борис I” № 4, с 20 /двадесет/ броя игрални автомати 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.
1.3."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9777-15.10.2015/ /вх. № 000030-962206.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9622, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Асен” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2, с 33 /тридесет и три/ броя
игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-990419.10.2015/ /вх. № 000030-8164-31.08.2015/
На 31.08.2015 г. с вх. № 000030-8164, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
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в игрално казино, за срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 2, ет. 10, офис
26, ЕИК: 203239833, представлявано Ирина Благомирова Божилова, за организиране на
хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9821-16.10.2015/ /вх. № 000030-821904.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8219, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, ул. „Пирин планина“ № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта:
Р Е Ш И:
І. Издава лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано
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от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Попово, област
Търговище, ул. „Пирин планина“ № 13.
II. Утвърждава представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за лото игра
(онлайн):
1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9907-19.10.2015/ /вх. №
000030-7833-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7833, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на лото игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ” с разновидности: „ЛОТО МЕЧТА“, „ЛОТО СПОРТ“, „ЛОТО
2“, „ЛОТО 3“, „ЛОТО 4“, „ЛОТО 6 от 47“, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ и „ЗЛАТНАТА
ТОПКА“, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
лото играта: www.7777.bg
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 онлайн на лото игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ” с разновидности: „ЛОТО МЕЧТА“, „ЛОТО
СПОРТ“, „ЛОТО 2“, „ЛОТО 3“, „ЛОТО 4“, „ЛОТО 6 от 47“, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ и
„ЗЛАТНАТА ТОПКА“, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в лото играта: www.7777.bg. Адрес, в който е разположена централната
компютърна система: гр. София, ул. „Овче поле“ № 122.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на онлайн на лото игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ”;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на
онлайн на лото игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-ОНЛАЙН ИГРИ” и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване;
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4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9696-12.10.2015/ /вх. № 000030-892324.09.2015/
На 24.09.2015 г. с вх. № 000030-8923, 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 15 /петнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати 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.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9697-12.10.2015/ /вх. № 000030-903625.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9036, 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 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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 „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 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.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9926-19.10.2015/ /вх. № 000030-976214.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9762, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/, подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 увеличение с 2 /два/ и подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на
с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9714-12.10.2015/
/вх. № 000030-9567-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9567, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за увеличение с 1 /един/ брой игрална маса, утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за увеличение с 1
/един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9919-19.10.2015/ /вх. №
000030-9741-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9741, 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 увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати, утвърждаване на Правила
за организация на работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и образци за счетоводна отчетност за 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 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9720-12.10.2015/ /вх. №
000030-9470-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9470, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
р-н Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България”
№ 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-9701-12.10.2015/ /вх. № 000030-893925.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-8939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” –
покрит пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ФАН 04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 131317430, представлявано от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов –
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управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар.
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."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-9702-12.10.2015/ /вх. № 000030-907728.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9077, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИВ ГЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив,
ул. „Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу
Арванитопулос – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив,
бул. „България” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград, 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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9703-12.10.2015/ /вх. № 000030-909928.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9099, 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 и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 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:
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I. 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,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I”
№ 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9704-12.10.2015/ /вх. № 0000309363-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9903-19.10.2015/ /вх. № 0000309715-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-970512.10.2015/ /вх. № 000030-9468-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9468, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ВАЛМАР
– ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област
Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369,
представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър
Благоев” № 7Б.
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."ВВС ЛУКС-2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9706-12.10.2015/ /вх. № 0000309590-05.10.2015/
На 05.10.2015 г. с вх. № 000030-9590, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВВС ЛУКС-2000” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Николаевска” № 124.
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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 „ВВС
ЛУКС-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 55, вх.
А, ЕИК: 117500908, представлявано от Валентин Василев Симеонов – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” № 124.
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."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9707-12.10.2015/ /вх. № 0000309591-05.10.2015/
На 05.10.2015 г. с вх. № 000030-9591, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Борово, обл. Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Борово, обл. Русе,
ул. „Патриарх Евтимий” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9918-19.10.2015/ /вх. № 0000309592-05.10.2015/
На 05.10.2015 г. с вх. № 000030-9592, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул.
„Цар Освободител” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител”
№ 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9772-15.10.2015/ /вх. № 0000309593-05.10.2015/
На 05.10.2015 г. с вх. № 000030-9593, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ветово, област
Русе, ул. “Велико Търново” № 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
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ветово, област Русе, ул. “Велико
Търново” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.12."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9774-15.10.2015/ /вх. № 0000309594-05.10.2015/
На 05.10.2015 г. с вх. № 000030-9594, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Неофит Рилски“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9712-12.10.2015/ /вх. №
000030-9609-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на 1
/един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Банско, обл. Благоевград, хотелски комплекс „Стражите“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9815-15.10.2015/ /вх. №
000030-9610-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9610, 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
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КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Разлог, обл. 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, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. 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.
2.15."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9709-12.10.2015/ /вх. № 0000309366-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9708-12.10.2015/ /вх. № 0000309367-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9367, 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,
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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 „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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Подуяне”, ул. „Макгахан” - пазара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9824-16.10.2015/ /вх. № 0000309611-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9611, 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 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. София, бул. „Гоце Делчев“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.18."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9906-19.10.2015/ /вх. № 0000309742-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-971112.10.2015/ /вх. № 000030-8742-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.20."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-971012.10.2015/ /вх. № 000030-8743-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9713-12.10.2015/ /вх. № 0000309369-30.09.2015/
На 30.06.2015 г. с вх. № 000030-9369, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 42
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9825-16.10.2015/ /вх. №
000030-9612-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9612, 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.
2.23."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9823-16.10.2015/ /вх. № 000030-961406.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9614, 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 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. Варна,
бул. „Цар Освободител“ № 109 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов за подмяна на 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 109 А.

Стр. 43
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9916-19.10.2015/ /вх. № 000030-974913.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9749, 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
увеличение с 8 /осем/ броя на игралните места на игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за увеличение с 8 /осем/ броя на игралните местата на игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-978615.10.2015/ /вх. № 000030-9652-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9652, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на управление:
гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от
Мирослав Петров Миткин /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.

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.
2.26."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9776-15.10.2015/ /вх. № 0000309685-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Цар Александър II” № 10, 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 „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 увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9848-19.10.2015/ /вх. № 000030-937030.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9370, 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 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. Варна,
ул. „Преслав” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44.

Стр. 45
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.
2.28."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9822-16.10.2015/ /вх. № 000030-955602.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9556, 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 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 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.
2.29."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9775-15.10.2015/ /вх. № 0000309689-09.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № № 000030-9689, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.

Стр. 46
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9781-15.10.2015/ /вх. №
000030-9607-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9607, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Сливница”, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК 812069204, представляван от Тома Стоянов
Гънев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-9780-15.10.2015/ /вх. № 0000309608-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
гр. София, за намаление с 1 /един/ игрален автомат, подмяна на 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев”
№ 19, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков /физическо лице –
търговец/, за намаление с 1 /един/ игрален автомат, подмяна на 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.

Стр. 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.
2.32."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9785-15.10.2015/ /вх. №
000030-9584-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9584, 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” АД,
гр. Свиленград, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9787-15.10.2015/ /вх.
№ 000030-9654-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9654, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.

Стр. 48
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."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9771-15.10.2015/ /вх. № 0000309558-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9558, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 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.
2.35."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9850-19.10.2015/ /вх. № 0000309371-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за подмяна на 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, ул. „Черковна” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9851-19.10.2015/ /вх. № 0000309372-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 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. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9905-19.10.2015/ /вх. № 0000309740-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9849-19.10.2015/ /вх. №
000030-9764-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № № 000030-9764, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ
ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград,
ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София,
пл. „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител , за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“
№ 1, х-л „Валентино“.
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."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9863-19.10.2015/ /вх. №
000030-9751-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 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 „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,
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представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 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.
2.40."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9872-19.10.2015/ /вх. № 000030-956002.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9560, 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 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,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.41."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9865-19.10.2015/ /вх. №
000030-9373-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9373, 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 увеличение с 3 /три/, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрална зала с
адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и Правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност.
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."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9869-19.10.2015/ /вх. №
000030-9743-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Правила за
организация на работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални
автомати и образци за счетоводна отчетност за 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 1 /един/ брой игрален автомат 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,
Правила за организация на работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-9864-19.10.2015/ /вх.
№ 000030-9725-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9725, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Връбница“, ул. „275“ № 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Връбница“, ул. „275“ № 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.
2.44."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9874-19.10.2015/ /вх. № 000030-962507.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9625, 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 5 /пет/ 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 5 /пет/ 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.
2.45."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9871-19.10.2015/ /вх. № 000030-961706.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
област Силистра, ул. „Байкал” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Байкал” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-9873-19.10.2015/ /вх. № 000030-961806.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9618, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”, кино „Д. Благоев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 издадения лиценз на
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”, кино
„Д. Благоев”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9870-19.10.2015/ /вх. №
000030-9519-01.10.2015/
На 01.10.2015 г. с вх. № 000030-9519, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
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."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9928-19.10.2015/ /вх. №
000030-9747-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9747, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9929-19.10.2015/ /вх. №
000030-9748-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № № 000030-9748, 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,
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гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игралeн автомат с 2 /два/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места 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 1 /един/ брой игралeн автомат с 2 /два/ броя игрални
места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места 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."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9867-19.10.2015/ /вх. № 000030-937430.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9374, 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 автомати в игрална
зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” 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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2.51."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9868-19.10.2015/ /вх. № 0000309375-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9375, 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „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 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 „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.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” 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.
2.52."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9886-19.10.2015/ /вх. №
000030-9638-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9638, 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.

Стр. 58
2.53."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9875-19.10.2015/ /вх. №
000030-9627-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9627, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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:
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 4 /четири/ броя игрални автомата 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.
2.54."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9876-19.10.2015/ /вх. №
000030-9628-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9628, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 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 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9877-19.10.2015/ /вх. №
000030-9629-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9629, 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,

Стр. 59
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 автомата 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.
2.56."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9878-19.10.2015/ /вх. №
000030-9630-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9630, 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.
2.57."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9925-19.10.2015/ /вх. №
000030-9631-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9631, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.

Стр. 60
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав
Варненчик”, тяло V.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД,гр. Варна /изх. № 000030-9880-19.10.2015/ /вх. №
000030-9632-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9632, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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.
2.59."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9923-19.10.2015/ /вх. №
000030-9633-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9633, 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 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 „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.

Стр. 61
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
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.
2.60."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9882-19.10.2015/ /вх. №
000030-9634-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9634, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 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 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9883-19.10.2015/ /вх. №
000030-9635-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9635, 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. 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 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.
2.62."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9884-19.10.2015/ /вх. №
000030-9636-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9636, 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 4 /четири/ 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 подмяна на 4 /четири/ 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.
2.63."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9885-19.10.2015/ /вх. №
000030-9637-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9637, 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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.

Стр. 63
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 1 /един/ и намаление с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9887-19.10.2015/ /вх. №
000030-9745-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9745, 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,
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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.65."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9910-19.10.2015/ /вх. №
000030-9660-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище”
№ 79 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.

Стр. 64
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9924-19.10.2015/ /вх. № 000030-989419.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9894, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9927-19.10.2015/ /вх. №
000030-9895-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9895, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 65
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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.
2.68."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-9915-19.10.2015/ /вх. № 0000309659-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9659, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „Янко Боянов” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „КЕСТЕН2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец”
№ 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Янко
Боянов” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9912-19.10.2015/ /вх. №
000030-9750-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 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,
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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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 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. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Чужбина /изх. № 000030-9913-19.10.2015/ /вх. № 0000309723-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9723, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972812.10.2015/ /вх. № 000030-9553-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9553, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой
тото пункт.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
-с. Белополци, област София, ул. „Манастирска“ № 10.
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. № 000030-973012.10.2015/ /вх. № 000030-9555-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9555, 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
2 /два/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 63 Б;
2. гр. Пловдив, обл. Пловдив , ул. „Лев Толстой“ № 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993619.10.2015/ /вх. № 000030-9758-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9758, 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
2 /два/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Глоджево, обл. Русе, ул. „Димитър Благоев“ № 49;
2. с. Кадиево, обл. Пловдив , ул. „I-ва“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993819.10.2015/ /вх. № 000030-9761-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9761, 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
2 /два/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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 разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Дружба 2“ бл. 282, секция „Д“, магазин № 17;
2. с. Ивайло, обл. Пазарджик, ул. „30-та“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9732-12.10.2015/ /вх. № 000030-955702.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9557, 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 5 /пет/ откриване на 6 /шест/ 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. с. Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 44 А;
2. гр. Средец, общ. Средец, обл. Булгас, ул. „България“ №3;
3. гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 49;
4. гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Катина и Никола
Хайдукови“ № 39;
5. гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София, бул. „Европа“ № 28.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Никола Войновски“ бл. 180;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Първа българска армия“ № 135;
3. гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав“ № 34;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Атон“ № 1;
5. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Явор“ № 2;
6. гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, ул. „България“ № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9932-19.10.2015/ /вх. № 000030-973512.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9735, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 8 /осем/ 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“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинанд Дечев“ № 44;
2. гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Генерал Заимов“ № 2;
3. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Търговска“ № 5;
4. гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 102;
5. с. Искрец, общ. Свогеа, обл. София – обл., ул. „В.асил Левски“ № 15;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
7. гр. София, общ. Столична, ул. „Хайдушка гора“ № 54;
8. гр. Симитли, обл. Благоевград, ул. „Октомврийска“ № 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."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9931-19.10.2015/ /вх. №
000030-9662-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9662, 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 16 /шестнадесет/ 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
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МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 30 /тридесет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ 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”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както
следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГРАД
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.БРАЦИГОВО, общ.БРАЦИГОВО
гр.БЕРКОВИЦА, общ.БЕРКОВИЦА
гр.ВРАЦА, общ.ВРАЦА
гр.НИКОПОЛ, общ.НИКОПОЛ
гр.СВОГЕ, общ.СВОГЕ
гр.ЦАР КАЛОЯН, общ.ЦАР КАЛОЯН
гр.ИХТИМАН, общ.ИХТИМАН
гр.ДЖЕБЕЛ, общ.ДЖЕБЕЛ

10

гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ

11

гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.СТАРА ЗАГОРА, общ.СТАРА ЗАГОРА
гр.РАЗГРАД, общ.РАЗГРАД
гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.ВРАЦА, общ.ВРАЦА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.БОТЕВГРАД, общ.БОТЕВГРАД
гр.ГАБРОВО, общ.ГАБРОВО
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.ЛЕТНИЦА, общ.ЛЕТНИЦА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ПЕТРИЧ, общ.ПЕТРИЧ
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ

АДРЕС
Спирка №106, бл."Боримечка", ул. "Згориград"
УПИ XIII-448, кв.40
УПИ III, кв.146, ПИ 03928.506.49
УПИ XXXI-122, кв.1, "Промишлена зона", ПИ 12259.1021.122
ул."Васил Левски" № 1
УПИ VIII 1033, кв.87
пл.Демокрация, кв.37
УПИ IV-2853, кв.191
УПИ VII-435, кв.39, ПИ 20746.502.1247
спирка №188 на МГТ на бул."Христо Ботев" - Централна гара,
северен тротоар, посока изток-запад
спирка №14 на МГТ на бул."Христо Ботев" - Сточна гара, северен
тротоар, посока изток-запад
бул."България" № 55
ул."Софийски герой" № 4
ул."Царица Йоана" № 72
ул."Ломско шосе" № 171
ул."Владимир Вазов" № 20
ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 29
бул."Македония" № 2
ул."Кап. Петко войвода" № 20
ул."Дунав" № 40
ул."Асен Халачев" № 2
ул."Илия Кръстеняков" № 1
ул."Братя Миладинови" № 29
пл."Освобождение" № 2
ул."Отец Паисий" № 9
кв."Възраждане", ул."Плиска" № 89, ЖБ "Ахелой-1"
бул."Филип Тотю" № 21
ж.к."Люлин-7", бл.712, вх.А
ул."България" № 2
ул."Търговска" № 20

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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972612.10.2015/ /вх. № 000030-9551-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9551, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Белополци, област София, ул. „Манастирска“ № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-972912.10.2015/ /вх. № 000030-9554-02.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9554, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
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представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – 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 приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 63 Б;
2. гр. Пловдив, обл. Пловдив , ул. „Лев Толстой“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993519.10.2015/ /вх. № 000030-9753-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9753, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Глоджево, обл. Русе, ул. „Димитър Благоев“ № 49;
2. с. Кадиево, обл. Пловдив , ул. „I-ва“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-993719.10.2015/ /вх. № 000030-9759-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9759, 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
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Дружба 2“ бл. 282, секция „Д“, магазин № 17;
2. с. Ивайло, обл. Пазарджик, ул. „30-та“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9733-12.10.2015/ /вх. № 000030-955902.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9559, 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 5 /пет/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 6 /шест/ 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. с. Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 44 А;
2. гр. Средец, общ. Средец, обл. Булгас, ул. „България“ №3;
3. гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 49;

Стр. 75
4. гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Катина и Никола
Хайдукови“ № 39;
5. гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София, бул. „Европа“ № 28.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Никола Войновски“ бл. 180;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Първа българска армия“ № 135;
3. гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав“ № 34;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Атон“ № 1;
5. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Явор“ № 2;
6. гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, ул. „България“ № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9933-19.10.2015/ /вх. № 000030-973612.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9736, 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 откриване на 8 /осем/ 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:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинанд Дечев“ № 44;
2. гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Генерал Заимов“ № 2;
3. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Търговска“ № 5;
4. гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 102;
5. с. Искрец, общ. Свогеа, обл. София – обл., ул. „В.асил Левски“ № 15;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
7. гр. София, общ. Столична, ул. „Хайдушка гора“ № 54;
8. гр. Симитли, обл. Благоевград, ул. „Октомврийска“ № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
5.7."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9939-19.10.2015/ /вх. №
000030-9767-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9767, 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 5 /пет/ броя и откриване на 12 /дванадесет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко 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. Габровница, общ. Монтана, обл. Монтана, ул. „Иван Беломелски“ № 1;
2. гр. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 39;
3. гр. София, ж.к. „Люлин–7 микрорайон“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 42;
4. гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Байкал“ № 58;
5. с. Черно море, общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Атанас Манчев“ № 7.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47;
2. с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 43;
3. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Страхил войвода“ № 38, магазин №1;
4. с. Горно Драглище, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 3;
5. с. Драганово, общ. Кирково, обл. Кърджали, УПИ I, кв. 16, пл. 61;
6. гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
7. гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Мир“ № 19А;
8. гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 75;
9. гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ № 21;
10. гр. София, общ. Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър, блок 180;
11. гр. София, общ. Надежда, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1, вх. А;
12. гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, бул. „Европа“ № 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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5.8."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9940-19.10.2015/ /вх. №
000030-9843-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9843, 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 1 /един/ брой пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Сердика, ул. „Христо Станишев“ № 2;
2. гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев“ № 19;
3. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1А;
4. гр. София, общ. Овча купел, кв. “ Суходол“, ул. „Жоте Илков“ № 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт: гр. София, общ. Студентска, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Борис
Стефанов“ № 12, супермаркет „Фантастико“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9734-12.10.2015/ /вх. № 000030-956102.10.2015/
На 02.10.2015 г. с вх. № 000030-9561, 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 5 /пет/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 6 /шест/ 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. с. Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 44 А;
2. гр. Средец, общ. Средец, обл. Булгас, ул. „България“ №3;
3. гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 49;
4. гр. Багоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Катина и Никола
Хайдукови“ № 39;
5. гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София, бул. „Европа“ № 28.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Никола Войновски“ бл. 180;
2. гр. София, общ. Столична, ул. „Първа българска армия“ № 135;
3. гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав“ № 34;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Атон“ № 1;
5. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Явор“ № 2;
6. гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, ул. „България“ № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9934-19.10.2015/ /вх. № 000030-973712.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9737, 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 откриване на 8 /осем/ 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 случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинанд Дечев“ № 44;
2. гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Генерал Заимов“ № 2;

Стр. 79
3. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Търговска“ № 5;
4. гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 102;
5. с. Искрец, общ. Свогеа, обл. София – обл., ул. „В.асил Левски“ № 15;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1;
7. гр. София, общ. Столична, ул. „Хайдушка гора“ № 54;
8. гр. Симитли, обл. Благоевград, ул. „Октомврийска“ № 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 десети. 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."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9866-19.10.2015/ /вх. №
000030-9744-13.10.2015/
На 13.10.2015 г. с вх. № 000030-9744, 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 утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
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 „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, Правила за организация на работата
и финансов контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42,
казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-990819.10.2015/ /вх. № 000030-9480-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Образци на удостоверителни знаци
/чипове/ за участие в хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
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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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 2, ет. 10,
офис 26, ЕИК: 203239833, представлявано Ирина Благомирова Божилова, Образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 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.
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-9921-19.10.2015/ /вх. № 000030-981115.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 5 /пет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в
хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу“,
ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, 5 /пет/ броя
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9911-19.10.2015/
/вх. № 000030-9766-14.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни
образци за счетоводна отчетност за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.

Стр. 81
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 Корай Йонашчъ – изпълнителен директор и
Мехмет Тан – изпълнителен директор, Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео
Милев” № 1.
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."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9719-12.10.2015/ /вх. №
000030-9517-01.10.2015/
На 01.10.2015 г. с вх. № 000030-9517, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
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 „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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
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."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9699-12.10.2015/ /вх. № 000030-903525.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9035, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
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организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
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 „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 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.
2.3."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9700-12.10.2015/ /вх. № 000030-903925.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9039, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
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 „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9698-12.10.2015/ /вх. № 000030-903425.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9034, 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,
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гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Александър
Малинов” № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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.
2.5."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-9930-19.10.2015/ /вх. № 0000309827-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
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 „ВИСАБОН 2009” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311,
представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9922-19.10.2015/ /вх. № 000030-983316.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9833, 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
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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 лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9917-19.10.2015/ /вх. № 000030-980515.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9805, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” и
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в лото игра „ЛОТО ШАНС”,
разновидност „ПОКЕР ШАНС”.
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. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
II. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в лото игра
„ЛОТОШАНС” - разновидност „ ПОКЕР ШАНС”.
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. За лото игри (онлайн):
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9920-19.10.2015/ /вх. № 000030-980615.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9806, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО
ШАНС”.
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 „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране онлайн на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
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 лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-9783-15.10.2015/ /вх. № 000030-952601.10.2015/
На 01.10.2015 г. с вх. № 000030-9526, 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”.
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 ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
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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5.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-9784-15.10.2015/ /вх. № 000030-952701.10.2015/
На 01.10.2015 г. с вх. № 000030-9527, 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 2 /два/
броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯМОМЕНТНИ ИГРИ”, нова разновидност „Най-новия Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева,
15x50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и нова разновидност
„Златните пирамиди 2:3x500 000 лева, 10x100 000 лева и 20x50 000 лева“ с общ брой
15 000 000 бр. и номинална стойност – 3 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 8 /осем/
разновидности, в това число въвеждането на 2 /две/ нови разновидности с наименования „Най-новия Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева, 15x50 000 лева“ и „Златните пирамиди
2:3x500 000 лева, 10x100 000 лева и 20x50 000 лева“.
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 2 /два/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова
разновидност „Най-новия Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева, 15x50 000 лева“ с общ
брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. и нова разновидност „Златните пирамиди
2:3x500 000 лева, 10x100 000 лева и 20x50 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и номинална
стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9914-19.10.2015/ /вх. № 000030-980415.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ и утвърждаване на 30 /тридесет/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „АСТРО: печалби за над 41
милиона лева, 20 печалби x 100 000 лева“ с общ брой 36 000 000 бр. и номинална стойност – 2
лв., нова разновидност „VEGAS: печалби за над 55 милиона лева, 10 печалби x 250 000 лева“
с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „CA$H 1 000 000:
печалби за 54 милиона лева, 3 печалби x 1 000 000 лева, 3 игри – 11 шанса за печалби“ с общ
брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „24 КАРАТА: 20
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килограма чисто злато, печалби за над 34 милиона“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., нова разновидност „КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 54 милиона лева,
10 печалби x 250 000 лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова
разновидност „КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 53 милиона лева, 10 печалби x 250 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност
„ПЛАНЕТА: печалби за над 34 милиона лева, 10 печалби x 100 000 лева, 20 печалби x 50 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „МИЛИОН
ПОДАРЪЦИ: печалби за над 54 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „МИЛИОН
ПОДАРЪЦИ: печалби за над 53 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „СПЕЧЕЛИ
НОВ АВТОМОБИЛ: печалби за над 34 милиона лева, 300 нови автомобила с включено
автокаско, гражданска отговорност и сервизно обслужване за 3 години“ с общ брой 30 000
000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ:
печалби за над 34 милиона лева, 300 нови автомобила с включено автокаско, гражданска
отговорност и сервизно обслужване за 3 години с ТВ жребии“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв. и нова разновидност „БИНГО МИЛИОНИ: печалби за над 35
милиона лева, спечели до 1 500 000 лева с 6 познати числа“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов – управител, за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ с 30 /тридесет/ броя разновидности, в т.ч. въвеждането на 12 /дванадесет/ нови
разновидности с наименования: „АСТРО: печалби за над 41 милиона лева, 20 печалби x
100 000 лева“; „VEGAS: печалби за над 55 милиона лева, 10 печалби x 250 000 лева“; „CA$H
1 000 000: печалби за 54 милиона лева, 3 печалби x 1 000 000 лева, 3 игри – 11 шанса за
печалби“; „24 КАРАТА: 20 килограма чисто злато, печалби за над 34 милиона“;
„КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 54 милиона лева, 10 печалби x 250 000 лева“;
„КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 53 милиона лева, 10 печалби x 250 000 лева“;
„ПЛАНЕТА: печалби за над 34 милиона лева, 10 печалби x 100 000 лева, 20 печалби x 50 000
лева“; „МИЛИОН ПОДАРЪЦИ: печалби за над 54 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10
печалби x 100 000 лева“; „МИЛИОН ПОДАРЪЦИ: печалби за над 53 милиона лева, 5 печалби
x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000 лева“; „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ: печалби за над
34 милиона лева, 300 нови автомобила с включено автокаско, гражданска отговорност и
сервизно обслужване за 3 години“; „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ: печалби за над 34
милиона лева, 300 нови автомобила с включено автокаско, гражданска отговорност и
сервизно обслужване за 3 години с ТВ жребии“; „БИНГО МИЛИОНИ: печалби за над 35
милиона лева, спечели до 1 500 000 лева с 6 познати числа“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдат утвърдени 30 /тридесет/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „АСТРО: печалби за над 41
милиона лева, 20 печалби x 100 000 лева“ с общ брой 36 000 000 бр. и номинална стойност – 2
лв., нова разновидност „VEGAS: печалби за над 55 милиона лева, 10 печалби x 250 000 лева“
с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „CA$H 1 000 000:
печалби за 54 милиона лева, 3 печалби x 1 000 000 лева, 3 игри – 11 шанса за печалби“ с общ
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брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „24 КАРАТА: 20
килограма чисто злато, печалби за над 34 милиона“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., нова разновидност „КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 54 милиона лева,
10 печалби x 250 000 лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова
разновидност „КРЪСТОСЛОВИЦА: печалби за над 53 милиона лева, 10 печалби x 250 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност
„ПЛАНЕТА: печалби за над 34 милиона лева, 10 печалби x 100 000 лева, 20 печалби x 50 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „МИЛИОН
ПОДАРЪЦИ: печалби за над 54 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „МИЛИОН
ПОДАРЪЦИ: печалби за над 53 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „СПЕЧЕЛИ
НОВ АВТОМОБИЛ: печалби за над 34 милиона лева, 300 нови автомобила с включено
автокаско, гражданска отговорност и сервизно обслужване за 3 години“ с общ брой 30 000
000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ:
печалби за над 34 милиона лева, 300 нови автомобила с включено автокаско, гражданска
отговорност и сервизно обслужване за 3 години с ТВ жребии“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв. и нова разновидност „БИНГО МИЛИОНИ: печалби за над 35
милиона лева, спечели до 1 500 000 лева с 6 познати числа“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
По раздел дванадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включи за разглеждане искане вх. № 0000308720/16.09.2015 г. от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, гр. Враца.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искание № 000030-8720/16.09.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-10076-20.10.2015/ /вх. №
000030-8720-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8720, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД,
гр. Враца, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково,
пл. „Възраждане“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от
Емилианна Николаева Любенова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково,
пл. „Възраждане“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД, гр. Враца, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

