РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-10670
Гр. София, 30.10.2015 г.
Днес, 30 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 Ивелина
Николова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 114126.10.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10483-29.10.2015/ /вх. № 000030-966709.10.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-10246-23.10.2015/ /вх. № 000030-976514.10.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10179-23.10.2015/ /вх. № 0000309794-15.10.2015/
2.2."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10180-23.10.2015/ /вх. № 000030-979515.10.2015/
2.3."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-10181-23.10.2015/ /вх. № 000030-979615.10.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10310-27.10.2015/ /вх. № 000030-1012121.10.2015/
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1048429.10.2015/ /вх. № 000030-10369-27.10.2015/
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Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10422-28.10.2015/ /вх. № 000030-850215.09.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10182-23.10.2015/ /вх. № 0000309605-06.10.2015/
2.2."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10312-27.10.2015/ /вх.
№ 000030-9716-12.10.2015/
2.3."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10337-27.10.2015/ /вх. № 0000308216-04.09.2015/
2.4."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10338-27.10.2015/ /вх. № 0000308217-04.09.2015/
2.5."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе изх. № 000030-10339-27.10.2015/ /вх. №
000030-8286-10.09.2015/
2.6."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10340-27.10.2015/ /вх. № 0000308348-14.09.2015/
2.7."САМОКОВ - СПОРТ" ЕООД, к.к. Боровец /изх. № 000030-10367-27.10.2015/ /вх. №
000030-9847-19.10.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10245-23.10.2015/ /вх. № 000030-889823.09.2015/
1.2."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10359-27.10.2015/ /вх.
№ 000030-9364-30.09.2015/
1.3."Е.Г. - ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10495-29.10.2015/ /вх. №
000030-9604-06.10.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10379-28.10.2015/ /вх. № 0000308924-24.09.2015/
1.2."КА & РЕ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10444-29.10.2015/ /вх. № 000030-962306.10.2015/
1.3."МАЯКС 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10473-29.10.2015/ /вх. № 000030-968709.10.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10323-27.10.2015/ /вх. № 00003010116-21.10.2015/
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10374-27.10.2015/ /вх.
№ 000030-10115-21.10.2015/
1.3."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-10479-29.10.2015/ /вх. № 000030-965108.10.2015/
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10464-29.10.2015/ /вх. № 00003010272-23.10.2015/
1.5."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10486-29.10.2015/ /вх. № 000030-1023023.10.2015/
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1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10487-29.10.2015/ /вх. № 000030-1026023.10.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10188-23.10.2015/ /вх. № 000030-994119.10.2015/
2.2."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10358-27.10.2015/ /вх. № 000030-1025623.10.2015/
2.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10448-29.10.2015/ /вх. № 000030-1025723.10.2015/
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10190-23.10.2015/ /вх. № 0000309817-15.10.2015/
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10191-23.10.2015/ /вх. № 0000309819-15.10.2015/
2.6."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10239-23.10.2015/ /вх. № 000030-979915.10.2015/
2.7."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10425-28.10.2015/ /вх. № 000030-1008220.10.2015/
2.8."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10237-23.10.2015/ /вх. № 000030-980115.10.2015/
2.9."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10233-23.10.2015/ /вх. № 000030-980215.10.2015/
2.10."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10235-23.10.2015/ /вх. № 000030-980315.10.2015/
2.11."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10236-23.10.2015/ /вх. № 0000309798-15.10.2015/
2.12."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10234-23.10.2015/ /вх. № 0000309837-16.10.2015/
2.13."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10372-27.10.2015/ /вх. № 00003010080-20.10.2015/
2.14."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10238-23.10.2015/ /вх. № 0000309800-15.10.2015/
2.15."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10247-23.10.2015/ /вх. № 000030-980715.10.2015/
2.16."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-10319-27.10.2015/ /вх. № 0000309820-15.10.2015/
2.17."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10315-27.10.2015/ /вх. № 0000309839-16.10.2015/
2.18."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10311-27.10.2015/ /вх. № 0000309841-16.10.2015/
2.19."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10317-27.10.2015/ /вх. № 0000309838-16.10.2015/
2.20."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10316-27.10.2015/ /вх. № 00003010100-20.10.2015/
2.21."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10361-27.10.2015/ /вх. № 00003010255-23.10.2015/
2.22."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-10318-27.10.2015/ /вх. № 00003010094-20.10.2015/
2.23."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10321-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009820.10.2015/
2.24."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10322-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009920.10.2015/
2.25."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10423-28.10.2015/ /вх. № 000030-980915.10.2015/
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2.26."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10314-27.10.2015/ /вх. № 000030-981215.10.2015/
2.27."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10304-27.10.2015/ /вх. № 000030-989019.10.2015/
2.28."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10308-27.10.2015/ /вх. № 000030-1011921.10.2015/
2.29."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10305-27.10.2015/ /вх. №
000030-9661-08.10.2015/
2.30."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10380-28.10.2015/ /вх. № 000030-1008320.10.2015/
2.31."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10306-27.10.2015/ /вх. № 000030-1008420.10.2015/
2.32."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-10307-27.10.2015/ /вх. № 00003010124-21.10.2015/
2.33."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10343-27.10.2015/ /вх. № 0000309896-19.10.2015/
2.34."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10341-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009320.10.2015/
2.35."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10342-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009720.10.2015/
2.36."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10360-27.10.2015/
/вх. № 000030-10214-23.10.2015/
2.37."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-10381-28.10.2015/ /вх. № 000030-1013722.10.2015/
2.38."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-10383-28.10.2015/ /вх. № 000030-1013822.10.2015/
2.39."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10370-27.10.2015/ /вх. № 000030-984016.10.2015/
2.40."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-10373-27.10.2015/ /вх. № 000030-1008120.10.2015/
2.41."ЛЪКИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-10368-27.10.2015/ /вх. № 000030-989119.10.2015/
2.42."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10362-27.10.2015/ /вх. № 000030-1025123.10.2015/
2.43."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-10363-27.10.2015/ /вх. № 000030-1025423.10.2015/
2.44."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10442-29.10.2015/ /вх. № 00003010224-23.10.2015/
2.45."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10478-29.10.2015/ /вх. № 00003010294-26.10.2015/
2.46."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1048529.10.2015/ /вх. № 000030-9942-19.10.2015/
2.47."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1043128.10.2015/ /вх. № 000030-10258-23.10.2015/
2.48."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10428-28.10.2015/ /вх. № 00003010222-23.10.2015/
2.49."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10426-28.10.2015/ /вх. №
000030-10221-23.10.2015/
2.50."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-10424-28.10.2015/ /вх. № 000030-968409.10.2015/
2.51."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10429-28.10.2015/ /вх. № 00003010130-22.10.2015/
2.52."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10438-28.10.2015/ /вх. № 00003010131-22.10.2015/
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2.53."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-10439-28.10.2015/ /вх. № 00003010078-20.10.2015/
2.54."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10435-28.10.2015/ /вх. № 000030-1017022.10.2015/
2.55."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10437-28.10.2015/ /вх. № 000030-1022823.10.2015/
2.56."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10489-29.10.2015/ /вх. № 000030-1022923.10.2015/
2.57."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10492-29.10.2015/ /вх. № 000030-1023123.10.2015/
2.58."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10474-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027023.10.2015/
2.59."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10477-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027123.10.2015/
2.60."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10481-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027523.10.2015/
2.61."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-10443-29.10.2015/ /вх. № 000030-1017222.10.2015/
2.62."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-10447-29.10.2015/ /вх. № 00003010129-22.10.2015/
2.63."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10482-29.10.2015/ /вх. № 00003010346-27.10.2015/
2.64."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10471-29.10.2015/ /вх. №
000030-10281-26.10.2015/
2.65."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10476-29.10.2015/ /вх. №
000030-10282-26.10.2015/
2.66."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10458-29.10.2015/ /вх. № 00003010274-23.10.2015/
2.67."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10459-29.10.2015/ /вх. №
000030-10240-23.10.2015/
2.68."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10460-29.10.2015/ /вх. №
000030-10241-23.10.2015/
2.69."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10461-29.10.2015/ /вх. №
000030-10242-23.10.2015/
2.70."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10462-29.10.2015/ /вх. №
000030-10243-23.10.2015/
2.71."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10463-29.10.2015/ /вх. №
000030-10244-23.10.2015/
2.72."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10465-29.10.2015/ /вх. № 00003010296-26.10.2015/
2.73."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10468-29.10.2015/ /вх. № 000030-1033527.10.2015/
2.74."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10466-29.10.2015/ /вх. № 000030-1033627.10.2015/
2.75."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10470-29.10.2015/ /вх. № 00003010417-28.10.2015/
2.76."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10472-29.10.2015/ /вх. № 00003010418-28.10.2015/
2.77."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10469-29.10.2015/ /вх. № 00003010419-28.10.2015/
2.78."МОНТЕСИТО М" ООД, гр. София /изх. № 000030-10480-29.10.2015/ /вх. № 00003010299-26.10.2015/
2.79."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10475-29.10.2015/ /вх. № 00003010259-23.10.2015/
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2.80."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10490-29.10.2015/ /вх. №
000030-10302-26.10.2015/
2.81."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-10494-29.10.2015/ /вх. № 00003010331-27.10.2015/
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10375-27.10.2015/ /вх. № 00003010123-21.10.2015/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043328.10.2015/ /вх. № 000030-10284-26.10.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043628.10.2015/ /вх. № 000030-10286-26.10.2015/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10364-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026323.10.2015/
4.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10303-26.10.2015/ /вх. №
000030-10178-22.10.2015/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043228.10.2015/ /вх. № 000030-10283-26.10.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043428.10.2015/ /вх. № 000030-10285-26.10.2015/
5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10366-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026523.10.2015/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10365-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026423.10.2015/
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. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10183-23.10.2015/ /вх. № 000030-981315.10.2015/
1.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10187-23.10.2015/ /вх. № 0000309814-15.10.2015/
1.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10185-23.10.2015/ /вх. № 0000309816-15.10.2015/
1.4."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10320-27.10.2015/ /вх. №
000030-9818-15.10.2015/
1.5."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10313-27.10.2015/ /вх. № 000030-981015.10.2015/
1.6."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-10371-27.10.2015/ /вх. № 0000309842-16.10.2015/
1.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10441-29.10.2015/ /вх. № 000030-1012021.10.2015/
1.8."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10430-28.10.2015/ /вх. № 00003010223-23.10.2015/
2. За тото игри:
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2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049329.10.2015/ /вх. № 000030-10452-29.10.2015/
3. За тото игри (онлайн):
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049129.10.2015/ /вх. № 000030-10451-29.10.2015/
4. За лотарийни игри:
4.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-10427-28.10.2015/ /вх. № 000030-1012521.10.2015/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10488-29.10.2015/ /вх. № 000030-1026223.10.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049729.10.2015/ /вх. № 000030-10457-29.10.2015/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-9377 от 30.09.2015 г.
1.2. Докладна записка с изх. № 000030-10385 от 28.10.2015 г.
1.3. 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. № 114126.10.2015г./
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.lottoexpress.com/
https://www.ataricasino.com/
https://www.cashino.com/
http://www.betab.com/
https://www.stake7.com/
https://www.tradacasino.com/
https://www.sunnyplayer.com/
http://www.sport788.com/
https://www.platincasino.com/
https://www.betadonis60.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., бр. 79 от 2015 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
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всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.lottoexpress.com/
https://www.ataricasino.com/
https://www.cashino.com/
http://www.betab.com/
https://www.stake7.com/
https://www.tradacasino.com/
https://www.sunnyplayer.com/
http://www.sport788.com/
https://www.platincasino.com/
https://www.betadonis60.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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-10332-27.10.2015 г./,
/вх. № 000030-9943-20.10.2015 г./
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-9943, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

DIAMOND LIFE

Тип, версия
Протокол от изпитване №

EGT-JS31
ДП-126 от 28.09.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

107559
2015
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2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-10333-27.10.2015
г./, /вх. № 000030-9944-20.10.2015 г./
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-9944, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

DIAMOND LIFE MULTI-1
EGT
ИА-2533 от 28.09.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
107534 за кабинет тип EGT-VS11-1
2015
видеслот 9 игри:
1. 20 SUPER HOT DIAMOND LIFE;
2. BURNING HOT DIAMOND LIFE;
3. RISE OF RA II DIAMOND LIFE;
4. EGYPT SKY DIAMOND LIFE;
5. CIRCUS BRILLIANT DIAMOND LIFE;
6. VERSAILLES GOLD DIAMOND LIFE;
7. SHINING CROWN DIAMOND LIFE;
8. FOREST TALE DIAMOND LIFE;
9. SECRETS OF ALCHEMY DIAMOND LIFE;
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3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10382/28.10.2015 г./, /вх. № 00003010249-23.10.2015 г./
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10249, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” 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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”,
ул. „Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен) номер
Година на производство
Вид на играта

PKG.00036.SA
IGT
ИА-2539 от 21.10.2015 г.
International Gaming Technology, Europe B.V./
№ И-2582/26.05.2014 за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА“ Б.В.,
Холандия
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване
2221153 – за Crystal Dual
2015 г.
Видео слот:
1. Game of the Gods;
2. Golden Eagle Free Games;
3. Oceans of Gold – 100 lines;
4. Dolphin Bay Free Games;
5. Leopard Lagoon Free Games;
6. Panda Park Free Games;
7. Turtle Coast Free Games;
8. Lucky Larry‘s Lobstermania 2.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10384/28.10.2015 г./, /вх. № 00003010252-23.10.2015 г./
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10252, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от

Стр. 12
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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aladdin’s Fortune 3D

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2537 от 08.10.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323/08.04.2014 за производство,
разпространение и сервиз
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

3700000690
2014 г.
Видео слот:
1. Aladdin’s Fortune 3D

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10440/29.10.2015 г./, /вх. № 00003010253-23.10.2015 г./
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10253, е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” 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.

Стр. 13
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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул.
„Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Player’s Choice Gold Jackpots

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Helix
ИА-2538 от 13.10.2015 г.
Aristocrat Technologies Ltd./Europe, UK.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

HXS8001324
2015 г.
Видео слот:
1. WHITE TIGER – GOLD JACKPOTS;
2. LUCKY PIG - GOLD JACKPOTS;
3. SPARKLING ROYAL - GOLD JACKPOTS;
4. BIG RED - GOLD JACKPOTS;
5. WILD STALLION - GOLD JACKPOTS;
6. THE BULLFIGHTER - GOLD JACKPOTS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10467/29.10.2015 г./, /вх. №
000030-10421-28.10.2015 г./
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10421, е подадено писмено заявление от „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, бул.

Стр. 14
„Никола Вапцаров” No 115, ЕИК: 202958434, представлявано заедно и поотделно от
Гаврил Тодоров Четрафилов и Динко Георгиев Миленчев – управители, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

APEX

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

EVO II IG
ИА-2540 от 27.10.2015 г.
APEX pro gaming a.s., Czech Republic – Europe
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД /
№ 000030-2794/23.04.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
BG2400143 за кабинет UpRight;
BGST2700138 за кабинет Slant Top.
2015 г.
1. SINGLE QUIKKER;
2. SINGLE ROULETTE;
3. SINGLE BACCARAT;
4. SINGLE SIC BO;
5. THE ADVENTURES OF CAPTAIN NEMO;
6. MOZART deluxe;
7. OCEAN TALE 2;
8. WONDERLAND;
9. QUEEN CLEOPATRA;
10. ROYAL FRUITS;
11. LEGEND OF THE SPHINX;
12. ARRIVA ARRIVA;
13. OCEAN TALE;
14. LEONARDOS CODE;
15. EL TORO;
16. RIO GRANDE;
17. SEALED WITH A KISS;
18. THE GOLDEN BEAR;
19. PIRATES;
20. SPANISH GOLD;
21. CASANOVA;
22. HYPNO HIPPO;
23. PHOENICIA;
24. THIRTEEN (13);
25. FULL MOON;
26. BARS AND SEVENS;
27. RED HOT FRUITS;
28. RED HOT 20;
29. RED HOT 20 XTREME;
30. RED HOT 40;
31. RED HOT 40 XTREME;
32. RED HOT BURNING;
33. CASH RUNNER;
34. TOTAL HOT.

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

Гласували - 4
За - 4

Стр. 15
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10483-29.10.2015/ /вх. № 000030-966709.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9667, 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 „И БИ & СИ” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „И БИ & СИ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза”
№ 98, ЕИК: 203435771, представлявано от Петко Валентинов Найденов - управител, по реда
на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-10246-23.10.2015/ /вх. № 000030-976514.10.2015/
На 14.10.2015 г. с вх. № 000030-9765, 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 ЕЛИТ” АД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за
промяна в представителя и в съвета на директорите на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 16
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10179-23.10.2015/ /вх. № 0000309794-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9794, 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 - 3” 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
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10180-23.10.2015/ /вх. № 0000309795-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9795, 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 КИНГ” 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
КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно,
за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 17
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-10181-23.10.2015/ /вх. № 000030-979615.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9796, 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 „М.М.Г.” 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 издадени лицензи на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил
Петров Георгиев – управител, за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10310-27.10.2015/ /вх. № 000030-1012121.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10121, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3, преди изтичане на срока
му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000309406/30.09.2015 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3, издадено на „КЕНОМАТ” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2, ЕИК: 040454498,
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представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева Коджабашева –
управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1048429.10.2015/ /вх. № 000030-10369-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10369, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране
на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, бул. „Люлин”, бл. 385, вх.
В, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6796 от
13.07.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Люлин”, бул. „Люлин”, бл. 385, вх. В, издадено на „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 203239833, представлявано от Ирина Благомирова
Божилова.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10422-28.10.2015/ /вх. № 000030-850215.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак,
Халюк Тезлер и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”, с 16 /шестнадесет/ броя игрални маси и 136 /сто тридесет и шест/ броя
игрални автомата със 150 /сто и петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10182-23.10.2015/ /вх. № 0000309605-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9605, 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.-КЪРДЖАЛИ” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и
Иван Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31, със
17 /седемнадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
2.2."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10312-27.10.2015/
/вх. № 000030-9716-12.10.2015/
На 12.10.2015 г. с вх. № 000030-9716, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ
МОНТЕСИТО” ООД, гр. Бургас, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
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чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Сливница” № 37, ет. 1, ЕИК: 201193038, представлявано от Васил Стефанов Стойков управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10337-27.10.2015/ /вх. №
000030-8216-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8216, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
обект с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1,
с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10338-27.10.2015/ /вх. №
000030-8217-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8217, 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 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Варна,
ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
обект с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”,
ет. 2, обект № 3022, с 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ 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.
2.5."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе изх. № 000030-10339-27.10.2015/ /вх. №
000030-8286-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес:
гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в обект с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55, с 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10340-27.10.2015/ /вх. № 0000308348-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Ботевград,
Софийска област, бул. „3-ти март” № 79, хотел „Ботевград”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в обект с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79,
хотел „Ботевград”, с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ 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.
1.7."САМОКОВ - СПОРТ" ЕООД, к.к. Боровец /изх. № 000030-10367-27.10.2015/ /вх. №
000030-9847-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД,
к.к. Боровец, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: к.к. Боровец, община
Самоков, Софийска област, хотел „Самоков”, ЕИК 130238713, представлявано от Светлана
Добрева Атанасова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
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игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”, с
11 /единадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10245-23.10.2015/ /вх. № 0000308898-23.09.2015/
На 23.09.2015 г. с вх. № 000030-8898, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 15.
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 „ПРИНЦ - 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан
Мехмед Ариф - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 15.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10359-27.10.2015/
/вх. № 000030-9364-30.09.2015/
На 30.09.2015 г. с вх. № 000030-9364, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар
Освободител“ № 12А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представляван от Жечо Иванов Маринов /физическо лице - търговец/, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 12А.
II. Да бъдат утвърдени представените от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."Е.Г. - ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10495-29.10.2015/ /вх. №
000030-9604-06.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9604, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин” № 2в.
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 „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103,
представлявано поотделно от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов –
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, ул. „Одрин” № 2в.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
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2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10379-28.10.2015/ /вх. № 0000308924-24.09.2015/
На 24.09.2015 г. с вх. № 000030-8924, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон”
№ 228.
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„ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вход В, ап. 206,
ЕИК: 203284885, представлявано от Иво Велков Иванов – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КА & РЕ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10444-29.10.2015/ /вх. № 000030-962306.10.2015/
На 06.10.2015 г. с вх. № 000030-9623, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 „КА & РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и
поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав Душков Михайлов - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
Против - няма.
1.3."МАЯКС 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10473-29.10.2015/ /вх. № 000030-968709.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9687, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Груйо” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАЯКС 78” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 351, вход 1, ет. 1, ап. 20, ЕИК: 202359032,
представлявано от Ивайло Вихров Михайлов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Поп Груйо” № 73.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За – 5
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."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10323-27.10.2015/ /вх. № 00003010116-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10116, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
„ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10374-27.10.2015/
/вх. № 000030-10115-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йоншчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за намаление с 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-10479-29.10.2015/ /вх. № 0000309651-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9651, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места, подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса, увеличение с 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к.
„Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула
Хасан, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места, подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса, увеличение с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10464-29.10.2015/ /вх. № 00003010272-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10272, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:гр. Бургас,ул.
„Конт Андрованти“№ 7,ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15,
игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Таня Пейчева Пейчева - управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, 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.
1.5."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10486-29.10.2015/ /вх. № 000030-1023023.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10230, 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 4 /четири/ 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”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 4 /четири/ 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.
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10487-29.10.2015/ /вх. № 000030-1026023.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10260, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:

Стр. 31
2.1."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10188-23.10.2015/ /вх. № 0000309941-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9941, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Оборище“ бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Оборище“,
бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
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."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10358-27.10.2015/ /вх. № 00003010256-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10256, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 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 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.

Стр. 32
2.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10448-29.10.2015/ /вх. № 00003010257-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10257, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10190-23.10.2015/ /вх. №
000030-9817-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 102, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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. 33
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10191-23.10.2015/ /вх. №
000030-9819-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9819, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Генерал Карцов” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
кв. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов
Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 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.
2.6."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10239-23.10.2015/ /вх. № 000030-979915.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 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,
ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 подмяна с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 34
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10425-28.10.2015/ /вх. № 000030-1008220.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10082, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места,
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
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 подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя
игрални места, увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10237-23.10.2015/ /вх. № 000030-980115.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 21, х-л „България“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „УИН
БЕТ -3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
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– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10233-23.10.2015/ /вх. № 000030-980215.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 подмяна на 8 /осем/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически”, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10235-23.10.2015/ /вх. № 000030-980315.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”,
гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 „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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с
3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс
„Ален мак”, гр. Благоевград).
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."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10236-23.10.2015/ /вх. №
000030-9798-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9798, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10234-23.10.2015/ /вх. №
000030-9837-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9837, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 37
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10372-27.10.2015/ /вх. №
000030-10080-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10080, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10238-23.10.2015/ /вх. № 0000309800-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9800, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални
места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и намаление на
2 /два/ броя игрални места и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в

Стр. 38
игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места и намаление на 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10247-23.10.2015/ /вх. № 0000309807-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦ - 1” ЕООД,
гр. Търговище, 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. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРИНЦ
- 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за увеличение с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа”
№ 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, 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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2.16."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-10319-27.10.2015/ /вх. № 0000309820-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД,
с. Катуница, 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. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „МЕТАЛ
– 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница,
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."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10315-27.10.2015/ /вх. № 0000309839-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за подмяна на 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,
ул. „Борисова” № 44 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова”
№ 44 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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.
2.18."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10311-27.10.2015/ /вх. № 0000309841-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение със 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение със 1 /един/ брой игрален автомат с
8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2,
х-л „Добруджа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10317-27.10.2015/ /вх. №
000030-9838-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № № 000030-9838, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
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ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10316-27.10.2015/ /вх. № 00003010100-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10100, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10361-27.10.2015/ /вх. № 00003010255-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10255, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-10318-27.10.2015/ /вх. № 00003010094-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10094, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Александър Екзарх“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЧЕВСТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър Михайлов
Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
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."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10321-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009820.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10098, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост - 4“ до бл. 416, Битов комбинат-секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост - 4“ до бл. 416, Битов комбинат-секция № 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.
2.24."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10322-27.10.2015/ /вх. № 000030-1009920.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10099 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”,
бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от “НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10423-28.10.2015/ /вх. № 000030-980915.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9809, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област
Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост“,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител, и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо
Ботев” № 36.
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."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10314-27.10.2015/ /вх. № 000030-981215.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна,
ул. „Цар Освободител” № 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост“,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител, и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
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."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10304-27.10.2015/ /вх. № 0000309890-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9890, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав,
област Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 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,
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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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област
Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
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."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10308-27.10.2015/ /вх. № 00003010119-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10119, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 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.
2.29."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10305-27.10.2015/ /вх.
№ 000030-9661-08.10.2015/
На 08.10.2015 г. с вх. № 000030-9661, 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 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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
„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 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Айтос, област бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
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.
2.30."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10380-28.10.2015/ /вх. № 000030-1008320.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10083, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТ-33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 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.
2.31."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10306-27.10.2015/ /вх. № 000030-1008420.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10084, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ 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, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ 33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на
пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона
Г - ГГЦ“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” 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.
2.32."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-10307-27.10.2015/ /вх. №
000030-10124-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10124, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД,
гр. Враца, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ЕООД, гр. Враца,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10343-27.10.2015/ /вх. №
000030-9896-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № № 000030-9896, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД,
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гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални
места с 3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „АТЛАС ЕС КЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кукуш”
№ 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куков - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
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."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10341-27.10.2015/ /вх. № 00003010093-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10093, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 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
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 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.
2.35."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10342-27.10.2015/ /вх. № 00003010097-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10097, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот
№ 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов”
и бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот
№ 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов”
и бул. „Симеон Велики”.
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."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1036027.10.2015/ /вх. № 000030-10214-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10214, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата
с 20 /двадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, ЕИК: 200390082, представлявано от Паскал
Стаматов Дойчев - управител, за увеличение с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 20
/двадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
ул. „Глазне” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-10381-28.10.2015/ /вх. № 00003010137-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10137, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
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."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-10383-28.10.2015/ /вх. № 00003010138-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10138, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.39."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10370-27.10.2015/ /вх. № 0000309840-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Генерал Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
КИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от
Пепа Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“,
ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
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."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-10373-27.10.2015/ /вх. № 000030-1008120.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № 000030-10081, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар
Симеон I” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров
Георгиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ЛЪКИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-10368-27.10.2015/ /вх. № 0000309891-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9891, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Враца, 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. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки
Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628, представлявано от Миглена Петкова Дишова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца,
ул. „Никола Войводов” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, 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.
2.42."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10362-27.10.2015/ /вх. № 000030-1025123.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10251, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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 подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-10363-27.10.2015/ /вх. № 00003010254-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10254, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД,
гр. Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Тодор Икономов” № 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 „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 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.
2.44."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10442-29.10.2015/ /вх. №
000030-10224-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10224, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно и
поотделно от Борислав Душков Михайлов – управител и Асен Борисов Георгиев - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.45."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10478-29.10.2015/ /вх. №
000030-10294-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10294, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964,
представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов и Асен Борисов Георгиев
- управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. „Цар Иван Александър” № 70.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1048529.10.2015/ /вх. № 000030-9942-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9942, 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 увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места, подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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,
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ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за
увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места
и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”
ЕООД, гр. Раднево, 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.
2.47."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-1043128.10.2015/ /вх. № 000030-10258-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10258, 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 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. 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 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
„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 увеличение
с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора,
бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”
ЕООД, гр. Раднево, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10428-28.10.2015/ /вх. №
000030-10222-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10222, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, ул. „Ястреб” № 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.

Стр. 56
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб”
№ 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."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10426-28.10.2015/ /вх. №
000030-10221-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИНГ ГЕЙМС” ООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „КИНГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Димитър Благоев” № 9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-10424-28.10.2015/ /вх. № 000030-968409.10.2015/
На 09.10.2015 г. с вх. № 000030-9684, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и

Стр. 57
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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 подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10429-28.10.2015/ /вх. № 00003010130-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10130 в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 „Красно
село“, ул. „Кн. Клементина” № 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 „ГЕЙМЪР2001” 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 „Красно село“,
ул. „Кн. Клементина” № 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.
2.52."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10438-28.10.2015/ /вх. № 00003010131-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10131, 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,
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гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата 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 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 „ЕМ –
„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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-10439-28.10.2015/ /вх. № 00003010078-20.10.2015/
На 20.10.2015 г. с вх. № № 000030-10078, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД,
гр. Петрич, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 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 „ФРИ
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис III” № 45, ЕИК: 201783971, представлявано от Димитър Христов Бацанов - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Струма” № 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.
2.54."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10435-28.10.2015/ /вх. № 000030-1017022.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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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 „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10437-28.10.2015/ /вх. № 000030-1022823.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № № 000030-10228, 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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир
Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10489-29.10.2015/ /вх. № 000030-1022923.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10229, 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
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата, подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата, подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид”
№ 40.
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10492-29.10.2015/ /вх. № 000030-1023123.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № № 000030-10231, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с 5 пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с
5 пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Александър Пушкин” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10474-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027023.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № № 000030-10270, 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 4 /пет/ броя игрални автомата и 3 /броя/ места от съществуващ игрален автомат
със 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
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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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и 3 /три/
броя места от съществуващ игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални автомата и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10477-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027123.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № № 000030-10271, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център
“GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от
кв. 2, търговски център “GM”.
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10481-29.10.2015/ /вх. № 000030-1027523.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № № 000030-10275, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
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."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-10443-29.10.2015/ /вх. № 000030-1017222.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10172, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Хаджи Димитър” № 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
„ПИТ 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи
Димитър” № 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.
2.62."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-10447-29.10.2015/ /вх. №
000030-10129-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10129, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД,
гр. Ихтиман, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ихтимат, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
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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
„ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент
Охридски” № 2, ЕИК: 200936122, представлявано от Юлиян Костадинов Попов - управител,
за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман,
обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
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."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10482-29.10.2015/ /вх. №
000030-10346-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10346, 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 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 „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 автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
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.
2.64."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10471-29.10.2015/
/вх. № 000030-10281-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10281, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА -
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ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 4 /чeтири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /чeтири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, 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.
2.65."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10476-29.10.2015/
/вх. № 000030-10282-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 4 /четири/ броя игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10458-29.10.2015/ /вх. №
000030-10274-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10274, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.

Стр. 65
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин”
№ 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител, за
увеличение с 2 /два/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 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.
2.67."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10459-29.10.2015/ /вх.
№ 000030-10240-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10240, 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, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе
театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1,
обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10460-29.10.2015/ /вх.
№ 000030-10241-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10241, 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, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ до бл. 2.

Стр. 66
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ до бл. 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.
2.69."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10461-29.10.2015/ /вх.
№ 000030-10242-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10242, 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, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10462-29.10.2015/ /вх.
№ 000030-10243-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10243, 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, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 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.

Стр. 67
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-10463-29.10.2015/ /вх.
№ 000030-10244-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10244, 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, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.72."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10465-29.10.2015/ /вх. №
000030-10296-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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 „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ж.к.
„Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло Георгиев
Иванов - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10468-29.10.2015/ /вх. № 000030-1033527.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10466-29.10.2015/ /вх. № 000030-1033627.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10470-29.10.2015/ /вх. № 00003010417-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А,
парцел VІІ, кв. 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10472-29.10.2015/ /вх. № 00003010418-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” 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, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
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
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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.
2.77."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-10469-29.10.2015/ /вх. № 00003010419-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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.
2.78."МОНТЕСИТО М" ООД, гр. София /изх. № 000030-10480-29.10.2015/ /вх. № 00003010299-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10299, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Поп Грую“ № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
„МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски –
управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Поп Грую“ № 88А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10475-29.10.2015/ /вх. № 00003010259-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10259, 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Враца,
ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, УПИ IV-115, кв. 154.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10490-29.10.2015/ /вх. №
000030-10302-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10302, 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 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-10494-29.10.2015/ /вх. № 00003010331-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10331, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл.
Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Климент
Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав Пъшев Ангелов - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл.
Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10375-27.10.2015/ /вх. №
000030-10123-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10123, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
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гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 „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, изразяваща се в
увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
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. № 000030-1043328.10.2015/ /вх. № 000030-10284-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10284, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на
адреса на 1 /един/ броѝ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” промяна на адреса
на пункта за приемане на залози и изплащане на печалби за тото игра „СПОРТ ТОТО 2”:
- от с. Обретеник, обл. Русе, ул. „Хан Исперих“ № 1;
- на с. Обретеник, обл. Русе, ул. „Кънчо Бакалов“ № 26.
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.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043628.10.2015/ /вх. № 000030-10286-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Байкал, обл. Плевен, ул. „Георги Михайлов“ № 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.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10364-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026323.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10263, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 6 /шест/ и откриване на 2 /два/ 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
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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:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ № 1;
2. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „България“ № 10;
3. с. Венец , обл. Шумен, ул. „ Кирил и Методий“ № 13;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бл. 1901 вх. Г, ет. 1;
5. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1;
6. гр. Перник, обл. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 31.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ № 21;
2. гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10303-26.10.2015/ /вх.
№ 000030-10178-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10178, 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
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 26 /двадесет и шест/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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

ГРАД
гр.МОМЧИЛГРАД,
общ.МОМЧИЛГРАД

АДРЕС
ул."Кокиче" № 10
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8

гр.ШУМЕН, общ.ШУМЕН
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.КНЕЖА, общ.КНЕЖА
гр.ПЕТРИЧ, общ.ПЕТРИЧ
гр.ДИМИТРОВГРАД,
общ.ДИМИТРОВГРАД
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

9

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

10

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.ПОПОВО, общ.ПОПОВО
гр.ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК
гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА,
общ.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
гр.КУКЛЕН, общ.КУКЛЕН
гр.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
общ.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.БАНСКО, общ.БАНСКО
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.БУРГАС, общ.БУРГАС
гр.АРДИНО, общ.АРДИНО

ул."Цар Освободител" № 61, вх.1
кв."Левски", м."Ботевградско шосе - юг", ул."Бесарабия", бл. 10, ет.1
бул."Цар Освободител" № 31
ул."Марин Боев" № 87
ул."Цар Борис III" № 20
ул."Ромен Ролан" № 9, магазин 3
ул."Хризантема" № 11
ж.к. Разсадника – Коньовица, УПИ II - за общ.жил.строителство, кв. 66А,
ПИ № 68134.1106.78
ж.к. Разсадника – Коньовица, УПИ I - за общ.жил.строителство и
магазин, кв. 100, ПИ № 68134.1106.257
ул. „Македония“ , ПИ № 65334.300.3793, терен № 48
ул. „Македония“ , ПИ № 65334.300.3793, терен № 47
ул. „Македония“ № 48
бул. „Свобода“ № 12
бул. „Свобода“ № 35
ж.к."Дружба", кв. 32, ПИ № 56722.667.934
бул."България" № 67
ул."Раковска", кв.226
Тротоарно пространство на улица с о.т. 95-о.т. 56, ул. „Васил Левски“
/автоспирка/
УПИ III-1926, кв. 33
УПИ I-културен дом,изложбена зала,търговия,офиси,ЗОХ,услуги,
експозиция, кв.66
ул."Цар Симеон I" - до гаров подлез, позиция № 168, 1-ва зона
ъгъла на ул."Цар Симеон" и пл."Никола Вапцаров", обект № 18
Автобусна спирка № 76, ЖК "Дружба 3", бл.10
ул."Транспортна" № 23
ул."Търговска"

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1043228.10.2015/ /вх. № 000030-10283-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10283, 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 промяна на адреса на 1 /един/ брой пункт за
приемане на залози и изплащане на печалби.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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” промяна на адреса
на пункта за приемане на залози и изплащане на печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”:
- от с. Обретеник, обл. Русе, ул. „Хан Исперих“ № 1;
- на с. Обретеник, обл. Русе, ул. „Кънчо Бакалов“ № 26.
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. № 000030-1043428.10.2015/ /вх. № 000030-10285-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10285, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 следния пункт:
- с. Байкал, обл. Плевен, ул. „Георги Михайлов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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5.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10366-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026523.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в закриване на 6 /шест/ и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ № 1;
2. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „България“ № 10;
3. с. Венец ,обл. Шумен, ул. „ Кирил и Методий“ № 13;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бл. 1901 вх. Г, ет. 1;
5. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1;
6. гр. Перник, обл. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 31.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ № 21;
2. гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10365-27.10.2015/ /вх. № 000030-1026423.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10264, 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 6 /шест/ и откриване на 2 /два/ 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

Стр. 79
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ № 1;
2. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „България“ № 10;
3. с. Венец ,обл. Шумен, ул. „ Кирил и Методий“ № 13;
4. гр. Пловдив, обл. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бл. 1901 вх. Г, ет. 1;
5. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Пирин“ № 1;
6. гр. Перник, обл. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 31.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ № 21;
2. гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 278.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10183-23.10.2015/ /вх. № 0000309813-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред
блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.
к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, 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.
1.2."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10187-23.10.2015/ /вх. №
000030-9814-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9814, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 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. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 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.
1.3."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10185-23.10.2015/ /вх. №
000030-9816-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9816, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23-юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10320-27.10.2015/ /вх. №
000030-9818-15.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО
ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Христо Шишманов” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
1.5."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10313-27.10.2015/ /вх. № 000030-981015.10.2015/
На 15.10.2015 г. с вх. № 000030-9810, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Германея”
№ 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „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 игрална зала с адрес:
гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Германея” № 3.
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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.
1.6."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-10371-27.10.2015/ /вх. № 0000309842-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9842, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за инсталиране
на джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 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.
1.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10441-29.10.2015/ /вх. № 00003010120-21.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев“ бл. 106.
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."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-10430-28.10.2015/ /вх. №
000030-10223-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10223, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 28-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1,
ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев
Николов – управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 28-А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За тото игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049329.10.2015/ /вх. № 000030-10452-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10452, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 ОТ 49”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
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№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов– изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6
ОТ 49.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри (онлайн):
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049129.10.2015/ /вх. № 000030-10451-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10451, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 ОТ 49”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 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– изпълнителен директор,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6
ОТ 49”.
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 лотарийни игри:
4.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-10427-28.10.2015/ /вх. № 000030-1012521.10.2015/
На 21.10.2015 г. с вх. № 000030-10125, 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 4 /четири/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Перфектният подарък:
100 000 лева в Кеш плюс 10 години по 10 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 10 000 000
бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш
плюс 10 години по 20 000 лева за Рождения ти ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална
стойност – 3 лв., 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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните 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. 9 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, за организиране на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ“, 4 /четири/ броя образци на талони за
участие, разновидност „Перфектният подарък: 100 000 лева в Кеш плюс 10 години по 10 000
лева за Рождения ти ден“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.,
разновидност „Перфектният подарък: 200 000 лева в Кеш плюс 10 години по 20 000 лева за
Рождения ти ден“ с общ брой 7 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Найновия Лото+: 5x200 000 лева, 10x100 000 лева, 15x50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10488-29.10.2015/ /вх. № 000030-1026223.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10262, 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 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, 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., , 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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „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“, 2 /два/ броя образци на талони,
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.,
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.
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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4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1049729.10.2015/ /вх. № 000030-10457-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10457, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 2 /два/ броя
образци на талони за участие в нова разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН” - първи тираж,
4 000 000 бр. с номинална стойност – 1 лв. и разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“- трети
тираж, 300 000 бр с номинална стойност – 5 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 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 – изпълнителен директор, за организиране на
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на
нова разновидност с наименование „ЩАСТЛИВ ДЕН” и трети тираж на разновидност с
наименование „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” в нова разновидност „ЩАСТЛИВ
ДЕН” - първи тираж, 4 000 000 бр. с номинална стойност – 1 лв. и разновидност „ВЕСЕЛИ
ПРАЗНИЦИ!“- трети тираж, 300 000 бр с номинална стойност – 5 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:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-9377 от 30.09.2015 г.
На 13.05.2015 г. с вх. № 000030-4336 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 23.07.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата във
връзка с административния адрес на игралната зала. Във връзка с това Комисията е отложила
произнасянето по писмено искане с вх. № 000030-4336/13.05.2015 г. до изясняване на
горепосочените обстоятелствата.
На проведеното на 30.10.2015 г. заседание с Докладна записка от 30.09.2015 г.
председателя на Държавната комисия по хазарта докладва на членовете, за резултатите от
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извършена допълнителна проверка от страна на администрацията на ДКХ. След като се
запозна с обстоятелствата в докладната записка на председателя на ДКХ Комисията приема,
че са изяснени обстоятелствата по искане с вх. № 000030-4336/13.05.2015 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „АРЕС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано
заедно и поотделно от Петър Димитров Арбалов, Светослав Димитров Арбалов и
Десислава Диянова Косева - управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 98, Хотелски комплекс „Верея“ /нов адрес по удостоверение № 1711-226/10.06.2015 г. издадено от община Стара Загора/.
II. Утвърждава представените от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. Докладна записка с изх. № 000030-10385 от 28.10.2015 г.
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8301, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за потвърждаване на инвестициите при първоначален лиценз
за организиране онлайн на хазартни игри. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.bet365.com
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Поради естеството на искания лиценз е налице случай на особена фактическа и правна
сложност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД,
Малта, за потвърждаване на инвестициите при първоначален лиценз за организиране
онлайн на хазартни игри. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри: www.bet365.com.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
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. № 000030-1049930.10.2015 г. от "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-10499-30.10.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1062430.10.2015/ /вх. № 000030-10499-30.10.2015/
На 30.10.2015 г. с вх. № 000030-10499, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на утвърждаване
на 1 /един/ брой образец на талон за участие в разновидност „ТРИТЕ 777-ЦИ” - първи тираж,
7 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от 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
– изпълнителен директор, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
II. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” в разновидност „ТРИТЕ 777-ЦИ” първи тираж, 7 000 000 бр. с 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

