РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-11371
Гр. София, 19.11.2015 г.
Днес, 19 ноември 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, г-жа Маргарита Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 124113.11.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11032-16.11.2015/ /вх. № 00003010920-10.11.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10942-11.11.2015/ /вх. № 000030-1089509.11.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-10844-06.11.2015/ /вх. № 0000309892-19.10.2015/
1.2."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-10954-11.11.2015/ /вх. № 000030-1071103.11.2015/
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."ДЖЕЙ ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10951-11.11.2015/ /вх. № 000030-1067902.11.2015/
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10843-06.11.2015/ /вх. № 000030-1029226.10.2015/
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1.2."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10857-06.11.2015/ /вх. № 00003010660-02.11.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11101-18.11.2015/ /вх. № 0000309626-07.10.2015/
1.2."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11105-18.11.2015/ /вх. № 000030-1084105.11.2015/
Раздел седми. 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."ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН - СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1111218.11.2015/ /вх. № 000030-9832-16.10.2015/
1.2."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11113-18.11.2015/ /вх. № 000030-1023223.10.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
1."ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11089-18.11.2015/ /вх. № 0000305442-16.06.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."ПЛЕЙТЕХ СОФТУЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11026-16.11.2015/
/вх. № 000030-8995-25.09.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10866-06.11.2015/ /вх. № 00003010390-28.10.2015/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11079-18.11.2015/ /вх. № 00003010912-10.11.2015/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10847-06.11.2015/ /вх. № 000030-1042028.10.2015/
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10845-06.11.2015/ /вх. № 00003010450-29.10.2015/
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11025-16.11.2015/ /вх. № 000030-1087106.11.2015/
1.6."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11090-18.11.2015/ /вх. №
000030-10290-26.10.2015/
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11110-18.11.2015/ /вх. № 00003011003-13.11.2015/
1.8."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-11088-18.11.2015/ /вх. №
000030-10991-12.11.2015/
1.9."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-11092-18.11.2015/ /вх. № 000030-1091010.11.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-10849-06.11.2015/ /вх. №
000030-10388-28.10.2015/
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2.2."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10848-06.11.2015/ /вх. № 000030-1035427.10.2015/
2.3."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10850-06.11.2015/ /вх. № 00003010445-29.10.2015/
2.4."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10846-06.11.2015/ /вх. №
000030-10300-26.10.2015/
2.5."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10852-06.11.2015/ /вх. № 000030-1013922.10.2015/
2.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10860-06.11.2015/ /вх. № 000030-1029526.10.2015/
2.7."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10861-06.11.2015/ /вх. № 000030-1029826.10.2015/
2.8."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10943-11.11.2015/ /вх. №
000030-10269-23.10.2015/
2.9."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10944-11.11.2015/ /вх. №
000030-10273-23.10.2015/
2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10946-11.11.2015/ /вх. №
000030-10276-23.10.2015/
2.11."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10862-06.11.2015/ /вх. №
000030-10355-27.10.2015/
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10851-06.11.2015/ /вх. № 000030-1034927.10.2015/
2.13."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10854-06.11.2015/ /вх. № 00003010378-27.10.2015/
2.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11015-16.11.2015/ /вх. № 00003010887-06.11.2015/
2.15."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11018-16.11.2015/ /вх. № 00003010905-09.11.2015/
2.16."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10855-06.11.2015/ /вх. №
000030-10449-29.10.2015/
2.17."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10856-06.11.2015/ /вх. № 00003010455-29.10.2015/
2.18."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10968-12.11.2015/ /вх. №
000030-10685-03.11.2015/
2.19."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10868-06.11.2015/ /вх. №
000030-10686-03.11.2015/
2.20."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-10867-06.11.2015/ /вх. № 00003010627-30.10.2015/
2.21."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10865-06.11.2015/ /вх. №
000030-10297-26.10.2015/
2.22."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10864-06.11.2015/ /вх. №
000030-10345-27.10.2015/
2.23."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10863-06.11.2015/ /вх. №
000030-10389-28.10.2015/
2.24."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10962-12.11.2015/ /вх. № 00003010566-30.10.2015/
2.25."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10964-12.11.2015/ /вх. № 000030-1068002.11.2015/
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11027-16.11.2015/ /вх. № 000030-1087006.11.2015/
2.27."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11024-16.11.2015/ /вх. № 000030-1087206.11.2015/
2.28."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10967-12.11.2015/ /вх. № 000030-1087306.11.2015/
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2.29."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11087-18.11.2015/ /вх. № 000030-1091710.11.2015/
2.30."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10952-11.11.2015/ /вх. № 000030-1087606.11.2015/
2.31."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11008-13.11.2015/ /вх. № 000030-1087706.11.2015/
2.32."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10965-12.11.2015/ /вх. № 000030-1068102.11.2015/
2.33."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11082-18.11.2015/ /вх. № 000030-1083805.11.2015/
2.34."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11084-18.11.2015/ /вх. № 000030-1083905.11.2015/
2.35."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-10947-11.11.2015/ /вх. № 00003010837-05.11.2015/
2.36."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10938-11.11.2015/ /вх. № 000030-1084005.11.2015/
2.37."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10939-11.11.2015/ /вх. № 000030-1066902.11.2015/
2.38."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. София /изх. № 000030-10941-11.11.2015/ /вх. № 00003010726-03.11.2015/
2.39."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. София /изх. № 000030-11085-18.11.2015/ /вх. № 00003010979-12.11.2015/
2.40."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10949-11.11.2015/
/вх. № 000030-10350-27.10.2015/
2.41."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11022-16.11.2015/ /вх. № 00003010793-04.11.2015/
2.42."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11021-16.11.2015/ /вх. № 00003010796-04.11.2015/
2.43."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11019-16.11.2015/ /вх. № 00003010901-09.11.2015/
2.44."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11020-16.11.2015/ /вх. № 00003010904-09.11.2015/
2.45."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11016-16.11.2015/ /вх. № 000030-1090009.11.2015/
2.46."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11014-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081104.11.2015/
2.47."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11012-16.11.2015/ /вх. № 000030-1034727.10.2015/
2.48."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-11011-16.11.2015/ /вх. № 000030-1030126.10.2015/
2.49."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11031-16.11.2015/ /вх. № 00003010874-06.11.2015/
2.50."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11028-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081304.11.2015/
2.51."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11029-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081504.11.2015/
2.52."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11034-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081204.11.2015/
2.53."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11037-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081404.11.2015/
2.54."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11036-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081604.11.2015/
2.55."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11030-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081704.11.2015/
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2.56."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11080-18.11.2015/ /вх. № 00003010915-10.11.2015/
2.57."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11091-18.11.2015/ /вх. №
000030-10356-27.10.2015/
2.58."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11094-18.11.2015/ /вх. № 00003010999-13.11.2015/
2.59."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11124-18.11.2015/ /вх. № 00003011000-13.11.2015/
2.60."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11093-18.11.2015/ /вх. № 00003010998-13.11.2015/
2.61."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11095-18.11.2015/ /вх. № 000030-1104916.11.2015/
2.62."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-11078-18.11.2015/
/вх. № 000030-10972-12.11.2015/
2.63."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11066-18.11.2015/ /вх. № 000030-1092711.11.2015/
2.64."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11069-18.11.2015/ /вх. № 000030-1092911.11.2015/
2.65."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-11068-18.11.2015/
/вх. № 000030-10928-11.11.2015/
2.66."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11109-18.11.2015/ /вх. № 00003010978-12.11.2015/
2.67."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11107-18.11.2015/ /вх. №
000030-10931-11.11.2015/
2.68."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-11106-18.11.2015/ /вх. № 000030-1093011.11.2015/
2.69."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-11108-18.11.2015/ /вх. № 000030-1093211.11.2015/
2.70."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11102-18.11.2015/ /вх.
№ 000030-10981-12.11.2015/
2.71."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11103-18.11.2015/ /вх.
№ 000030-10982-12.11.2015/
2.72."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11097-18.11.2015/ /вх. № 00003010935-11.11.2015/
2.73."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11096-18.11.2015/ /вх. № 00003010992-12.11.2015/
2.74."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11099-18.11.2015/ /вх. №
000030-10344-27.10.2015/
2.75."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11086-18.11.2015/ /вх. №
000030-10983-12.11.2015/
2.76."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11121-18.11.2015/ /вх. № 000030-1097712.11.2015/
2.77."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11126-18.11.2015/ /вх. № 000030-1104616.11.2015/
2.78."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11128-18.11.2015/ /вх. № 000030-1104716.11.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1085906.11.2015/ /вх. № 000030-10725-03.11.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1094011.11.2015/ /вх. № 000030-10836-05.11.2015/
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11125-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088106.11.2015/
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3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11075-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099313.11.2015/
3.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11074-18.11.2015/ /вх. №
000030-10989-12.11.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1085806.11.2015/ /вх. № 000030-10724-03.11.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093711.11.2015/ /вх. № 000030-10835-05.11.2015/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11123-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088206.11.2015/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11077-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099513.11.2015/
4.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10945-11.11.2015/ /вх. № 00003010807-04.11.2015/
4.6."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11073-18.11.2015/ /вх. № 00003010988-12.11.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11127-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088406.11.2015/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11076-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099413.11.2015/
Раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10853-06.11.2015/ /вх. № 00003010377-27.10.2015/
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-11083-18.11.2015/ /вх. № 000030-1097312.11.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10971-12.11.2015/ /вх. № 00003010800-04.11.2015/
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10969-12.11.2015/ /вх. № 000030-1079904.11.2015/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10970-12.11.2015/ /вх. № 000030-1080104.11.2015/
2.4."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10966-12.11.2015/ /вх. № 00003010797-04.11.2015/
2.5."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10963-12.11.2015/ /вх. № 000030-1081004.11.2015/
2.6."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11013-16.11.2015/ /вх. №
000030-10454-29.10.2015/
2.7."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11007-13.11.2015/ /вх. № 000030-1090610.11.2015/
2.8."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11006-13.11.2015/ /вх. № 000030-1090710.11.2015/
2.9."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11004-13.11.2015/ /вх. № 000030-1090910.11.2015/
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11005-13.11.2015/ /вх. №
000030-10908-10.11.2015/
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2.11."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11081-18.11.2015/ /вх. № 00003010916-10.11.2015/
2.12."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11098-18.11.2015/ /вх. №
000030-10923-11.11.2015/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-10961 от 11.11.2015 г.
Раздел тринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 124113.11.2015г./
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.casinoroyaldragon.com
https://www.caribiccasino.com/
http://www.drueckglueck.com/
http://www.slotsmagic.com/
https://www.grandrio.com/
https://slotra.net/
https://www.ovocasino.com/
https://www.sugarcasino.com/
https://playfortuna.com/
https://www.eurovikingcasino.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. ДВ, 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
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
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играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.casinoroyaldragon.com
2. https://www.caribiccasino.com/
3. http://www.drueckglueck.com/
4. http://www.slotsmagic.com/
5. https://www.grandrio.com/
6. https://slotra.net/
7. https://www.ovocasino.com/
8. https://www.sugarcasino.com/
9. https://playfortuna.com/
10. https://www.eurovikingcasino.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10953/11.11.2015 г./,/вх. № 00003010803-04.11.2015 г./
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10803 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
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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

Spitfire Triple Red Hot 7s Free Games

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2542 от 28.10.2015 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

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

2215249 – за кабинет S3000
2015 г.
1. Spitfire Triple Red Hot 7s Free Games

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10950/11.11.2015 г./,/вх. № 00003010802-04.11.2015 г./
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10802 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.
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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

Triple Hot Ice

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2541 от 28.10.2015 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

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

2215249 – за кабинет S3000
2015 г.
1. Triple Hot Ice.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10948/11.11.2015 г./,/вх. № 00003010798-04.11.2015 г./
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10798 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:
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1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

I Heart Triple Diamond Free Games

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2543 от 29.10.2015 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

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

2215249 – за кабинет S3000
2015 г.
Електромеханичен слот:
1. I Heart Triple Diamond Free Games;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11023-16.11.2015 г./,/вх. № 000030-1083405.11.2015 г./
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10834 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 3 /три/ броя типове игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

DMG Suite 1

Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на

„AP-1/AH-1”
ИА-2544 от 02.11.2015 г.,
Bally Technologies
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/

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

2.

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

3.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
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№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
B150940859 (AH-1)
2015 г.
Видеослот:
1. Bonus Sevens Wild;
2. Fire Moon;
3. Harbor Festival;
4. Perfect 8.
DMG Suite 2
„AP-1/AH-1”
ИА-2546 от 03.11.2015 г.,
Bally Technologies
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
B150940860 (AH-1)
2015 г.
Видеослот:
1. Shadow Diamond;
2. Kiss of the Rose;
3. Enchanted Realms;
4. Islands of Galapagos.
DMG Suite 3
„AP-1/AH-1”
ИА-2548 от 03.11.2015 г.,
Bally Technologies
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
B150940869
2015 г.
Видеослот:
1. Bonus Sevens Wild;
2. Heavenly Empress;
3. Imperial Treasures;
4. Winning Hearts.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“ ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11072-18.11.2015 г./,/вх. №
000030-10990-12.11.2015 г./
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10990 е подадено писмено заявление от „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, бул.
„Никола Вапцаров” No 115, ЕИК: 202958434, представлявано заедно и поотделно от
Гаврил Тодоров Четрафилов и Динко Георгиев Миленчев – управители, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, която може да се експлоатира в страната, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

STARMAX

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

SERVERINHO
ИА-2370.2 от 10.11.2015 г.
NOBLE Gaming S.E. – Czech Republic.
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД
№ 000030-2794 / 23.04.2014 за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

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

14040072
2014
1. 12-th KINGDOM;
2. 1001 NIGHTS;
3. ANCIENT NILE;
4. ANTS IN PAINTS;
5. BLAZING JOKER 5;
6. BREAK THE LINES;
7. BURNING JOKER 5;
8. CASHALOT BOOM;
9. CHINESE CHARM;
10. CINEMANIA;
11. DINAMITE WILD;
12. FREEVOLUTION;
13. FRUIT EXPRESS 3;
14. FRUIT EXPRESS 5;
15. FRUIT MIX;
16. JOKER EXPRES 5;
17. JOKER POWER 3;
18. JOKER POWER 5;
19. JOKER RESPIN 3;
20. MAGIC HAT FRENZY;
21. MANTIC ORB;
22. MINE FOR BILLION;
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23. MYSTIC FOREST;
24. ORIGINAL GANGSTAR;
25. PLANET OF THE BABES;
26. ROCK’N’REEL;
27. SAVANNA BIG 5;
28. TAHITI BREEZE;
29. THUNDER JACK;
30. THUNDER WILD;
31. UNITED FRUITS 3;
32. WAVE ROVERS;
33. WILD SEVEN 3;
34. WILD SEVEN 5;
35. ZIG ZAG;
36. TEMPLE OF THE SUN;
37. DRAGON’S MARGIN;
38. MUAY BORAN;
39. FORMULA BRAVO;
40. FLAME SURFING;
41. MARVEL STONE;
42. COCARACHA DEAL;
Видео покер 4 игри:
43. POKER DEUCES WILD;
44. POKER JACK OR BETTER;
45. POKER JOKER MULTIPLY;
46. JOKER POKER;
Европейска електронна рулетка 1 игра:
47. ROULETTE;
Видео симулация на класическо КЕНО 1 игра:
48. KENO
5 reel games
49. ALL THE VOGUE;
50. FRUITS AHOY;
51. ALMIGHTY SEVEN;
52. WILD DOUBLES;
53. JUMPING WILD;
54. HURRAY SCATTERS;
55. WILDS AROUND;
56. RAINBOW WAY;
57. WILD RAZZLE;
58. BURN THE LINES_;
59. WHOPEE, SCATTERS!
60. DOUBLE HOT X;
61. EXPANDABLES;
62. SPARKING WILD;
63. JUMPING STARS;
64. 20 HOT HOT HOT;
65. BURN & TURN;
66. AMSTERDAM TROPHY;
67. HER MAJESTY’S KNIGHTS;
68. GRAB DA LOOT;
69. TRIPLE BIG FRUITS;
70. TRIPLE BIG JOKER;
71. UNITED FRUITS 5;
72. ENCHANTED FRUITS;
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73. POWER OF TWENTY;
74. ACTION SEVEN;
3 reel games
75. CRISS CROSS WINS;
76. FRUITS AHOY;
77. ALMIGHTY SEVEN;
78. WILD DOUBLES;
79. RESPIN WILD;
80. FRUIT BOON;
81. Extra Wins;
82. MULTI WINS;
83. POWER WINS;
84. ALWAYS EMOTION;
85. WILD ANGEL;
86. EMOTES UNISON;
87. ANGEL POWER;
Специални игри:
88. BONUS DE LUXE POKER;
89. BACCARAT;
90. BLACK JACK;
91. SIC-BO;
92. CARRIBEAN STUD;
93. CARRIBEAN HOLDEM;
94. TEXAS HOLDEM – ALL IN;
5 reel games with bonus
95. COSMIC PETS;
96. FARM FRIENDS;
97. IN DA HOOD;
98. BURGER CASH;
99. SWEET TIDBID;
5 reel slot с бонус „Free games”
100.GYPSY SOUL;
101.TRIPLE MYSTERY JACPOT STARMAX
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-11067-18.11.2015
г./,/вх. № 000030-10924-11.11.2015 г./
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10924 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният 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

PREMIER MULTI-4
EGT
ИА-2547 от 03.11.2015 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
87258 за кабинет тип EGT-VS5-4;
86799 за кабинет тип EGT-VS6-4;
86106 за кабинет тип EGT-VS8;
95417 за кабинет тип EGT-VS9.
2013
видеослот 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
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29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 1 игра:
43. EUROPEAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
44. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-11070-18.11.2015
г./,/вх. № 000030-10925-11.11.2015 г./
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10925 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” 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 „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 №

PREMIER MULTI-5
EGT
ИА-2549 от 03.11.2015 г.
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Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„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
87258 за кабинет тип EGT-VS5-4;
86799 за кабинет тип EGT-VS6-4;
86106 за кабинет тип EGT-VS8;
95417 за кабинет тип EGT-VS9;
87257 за кабинет тип EGT-VS3-4.
2013/2014
Видеослот 42 игри:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
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42. VENEZIA D’ORO;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
43. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-11071-18.11.2015
г./,/вх. № 000030-10926-11.11.2015 г./
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10926 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” 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 „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

PREMIER MULTI-3
EGT
ИА-2545 от 02.11.2015 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
87258 за кабинет тип EGT-VS5-4;
86799 за кабинет тип EGT-VS6-4;
86106 за кабинет тип EGT-VS8;
95417 за кабинет тип EGT-VS9.
2013/2014
Видео слот 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
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6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
9.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11122-18.11.2015
г./,/вх. № 000030-10889-06.11.2015 г./
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10889 е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД за утвърждаване 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.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

APEX EVO02

Тип, версия
Протокол от изпитване
Производител

2015.03.1
от 27.08.2015 г.
APEX pro gaming a.s., Czech Republic
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
За кабинет тип PINNACLE – E2400100;
За кабинет тип PINNACLE SL – EST2700100;
Universal Player Station APS – AUPS00100;
Pinnacle NSL – NSL00100
1. APEX MOZART DELUXE;
2. QUEEN CLEOPATRA;
3. APEX NEMO;
4. APEX OCEAN TALE 2;
5. APEX WONDERLAND;
6. APEX ARRIVA ARRIVA;
7. APEX LEONARDO’S CODE;
8. APEX LEGEND OF THE SPHINX;
9. APEX HYPNO HIPPO;
10. APEX OCEAN TALE ;
11. APEX THIRTEEN;
12. APEX PIRATES;
13. APEX THE GOLDEN BEAR;
14. APEX EL TORO;
15. APEX SEALED WITH A KISS;
16. APEX SPANISH GOLD;
17. APEX FULL MOON;
18. APEX CASANOVA;
19. APEX PHOENICIA;
20. APEX RIO GRANDE;
21. APEX RED HOT FRUITS;
22. APEX RED HOT 20 XTREME;
23. APEX RED HOT 20;
24. APEX RED HOT BURNING;
25. APEX BARS AND SEVEN;
26. APEX TOTAL HOT;
27. APEX RED HOT 40;
28. APEX CASH RUNNER;

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Вид на играта
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29. APEX RED HOT 40 XTREME;
30. APEX ROYAL FRUITS;
31. SINGLE ROULETTE;
32. SINGLE SIC BO;
33. SINGLE BACCARAT;
34. SINGLE QUIKKER;
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
10.„ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8469-15.09.2015 г./,/вх. №
000030-8221-04.09.2015 г./
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8221 е подадено писмено заявление от „Ес Ем Ес
Геймс” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ от администрацията на Държавната комисия по хазарта е извършено проучване на
приложените към заявлението документи.
На проведеното на 19.11.2015 г. заседание ДКХ пристъпи към разглеждане на
заявлението, при което установи, че следва повторно да се извърши проверка на
представените документи.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото заявление подадено от „Ес Ем Ес Геймс” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, гр. София 1000, район Средец, ул. „Леге”
No 1, ет. 3, ЕИК: 201646549, представлявано от Благовест Асенов Йорданов - управител
за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване „Billfold”, версия
1.32.0, Build:17 за онлайн залагания.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11032-16.11.2015/ /вх. № 00003010920-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10920, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо”
№ 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан
Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори
само заедно, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10942-11.11.2015/ /вх. № 00003010895-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10895, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр.
Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СКАРАБЕЙ 4” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет.-1, обект
11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –Иванова –управител и
Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-10844-06.11.2015/ /вх. № 0000309892-19.10.2015/
На 19.10.2015 г. с вх. № 000030-9892, 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 „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова управител, за промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ИНФОФЕСТ”
ЕООД, гр. Пазарджик, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-10954-11.11.2015/ /вх. № 000030-1071103.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10711, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЦЕЗАР” ООД, гр.Враца,
за промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ЦЕЗАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев – управител, за промяна на
управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЦЕЗАР” ООД,
гр.Враца, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."ДЖЕЙ ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10951-11.11.2015/ /вх. № 00003010679-02.11.2015/
На 02.11.2015 г. с вх. № 000030-10679 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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване и в издаден лиценз за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 издадени лицензи на „ДЖЕЙ
ПИ ЕЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за промяна на
наименованието на дружеството – от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ.” ЕООД на „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10843-06.11.2015/ /вх. № 00003010292-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10292, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 № 0000308820/18.09.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. „Струма” № 5, издадено на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10857-06.11.2015/ /вх. №
000030-10660-02.11.2015/
На 02.11.2015 г. с вх. № 000030-10660, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
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гр. Варна, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Белене, област Плевен, ул. „България” № 33, ет. 1, 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 № И-2421 от
25.10.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Белене, област
Плевен, ул. „България” № 33, ет. 1, издадено на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11101-18.11.2015/ /вх. №
000030-9626-07.10.2015/
На 07.10.2015 г. с вх. № 000030-9626, 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. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„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. „27-ми Юли” № 22-24, с 35 /тридесет и пет/ броя игрални
автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 27
Против - няма.
1.2."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11105-18.11.2015/ /вх. № 000030-1084105.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10841, 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
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. Белослав,
област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36, с 15
/петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. 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."ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН - СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1111218.11.2015/ /вх. № 000030-9832-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9832 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН СОФИЯ” 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. Добрич, бул. „25-ти
септември” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
На проведеното на 19.11.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане за издаване на лиценз на „ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул.
„25-ти септември” № 19.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11113-18.11.2015/ /вх. № 00003010232-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10232, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов ” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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 „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100,
вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов ” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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;
3. Изисквания за 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране
на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
1."ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11089-18.11.2015/ /вх. № 0000305442-16.06.2015/
На 16.06.2015 г. с вх. № 000030-5442, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт,
чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.totalbet.bg.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 19.11.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗХ и по отношение на игралния софтуер, с който ще се организират онлайн
залаганията върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета. Във връзка
с изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗХ е представена банкова референция, че ще се отпусне
заем на „ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, след получаване на лиценз от ДКХ. Съгласно чл. 5, ал. 3
от ЗХ „Документите, доказващи притежаването на средствата по ал. 1 и средствата за
извършване на инвестициите по ал. 1, както и техния произход, се представят заедно с
искането за издаване на лиценз“.
По отношение на игралния софтуер следва да се изяснят обстоятелствата относно
чл. 42, ал. 1 от ЗХ във връзка с Параграф 1, т. 2 и 3 от Допълнителната разпоредба на ЗХ.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане от „ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Средец”, ул. „Леге” № 1, ет. 3, ЕИК: 201646549, представлявано от
Благовест Асенов Йорданов – управител, за издаване на лиценз за организиране онлайн
на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за
срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри: www.totalbet.bg. Адрес на централната компютърна система:
гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135, корпус 3.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."ПЛЕЙТЕХ СОФТУЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1102616.11.2015/ /вх. № 000030-8995-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-8995, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Плейтех Софтуер България“
ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 5 /пет/ години, в производствена база с адрес: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Л, Европейски търговски център, сграда С,
ет. 6 и 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „Плейтех Софтуер България“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Л, Европейски
търговски център, сграда С, ет. 6 и 7, ЕИК:200722588, представлявано поотделно от Михаел
Голод и Моран Вайцер- управители, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за срок от 5 /пет/ години в производствена база с адрес: гр. София, район
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„Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Л, Европейски търговски център, сграда С,
ет. 6 и 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10866-06.11.2015/ /вх. №
000030-10390-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10390, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-11079-18.11.2015/ /вх. №
000030-10912-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10912, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
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ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10847-06.11.2015/ /вх. № 000030-1042028.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10420, 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 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10845-06.11.2015/ /вх. № 00003010450-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10450, 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 2 /два/ 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:
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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 2 /два/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11025-16.11.2015/ /вх. № 00003010871-06.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10871, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД,
гр. София, за 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. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33,
интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11090-18.11.2015/ /вх. №
000030-10290-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-11110-18.11.2015/ /вх. № 00003011003-13.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № 000030-11003, 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 намаление с 4 /четири/ 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
намаление с 4 /четири/ 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-11088-18.11.2015/ /вх. №
000030-10991-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10991, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”

Стр. 34
ЕАД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова –изпълнителен директор, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-11092-18.11.2015/ /вх. № 00003010910-10.11.2015
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10910, 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 13 /тринадесет/, увеличение с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални
автомата 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:
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 13 /тринадесет/ и увеличение с 47 /четиридесет и седем/ броя
игрални автомата 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-10849-06.11.2015/ /вх. №
000030-10388-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10388, 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС, гр. Русе,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10848-06.11.2015/ /вх. № 000030-1035427.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10354, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас,
за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ФОРТУНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №
22, ЕИК: 102603795, представлявано от Василена Николова Янчева – управител, за
увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.3."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10850-06.11.2015/ /вх. № 00003010445-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10445, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10846-06.11.2015/
/вх. № 000030-10300-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА“, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
ET „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.5."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10852-06.11.2015/ /вх. № 00003010139-22.10.2015/
На 22.10.2015 г. с вх. № 000030-10139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „И БИ & СИ” ООД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк” № 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 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 „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,
за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „И БИ & СИ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10860-06.11.2015/ /вх. № 000030-1029526.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10295, 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 в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област
Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 автомати в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ І,
кв. 269.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.7."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-10861-06.11.2015/ /вх. № 000030-1029826.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № № 000030-10298, 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, бул. „Витоша”
№ 121.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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, бул. „Витоша” № 121.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10943-11.11.2015/ /вх.
№ 000030-10269-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10269, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.9."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10944-11.11.2015/
/вх. № 000030-10273-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10273, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2, хотел „Ростов“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, заедно, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10946-11.11.2015/
/вх. № 000030-10276-23.10.2015/
На 23.10.2015 г. с вх. № 000030-10276, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-10862-06.11.2015/
/вх. № 000030-10355-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10355, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
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АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и намаляване с 3 /три/ броя на игралните
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 3 /три/ броя и намаляване с 3 /три/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10851-06.11.2015/ /вх. № 00003010349-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10349, 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. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда 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. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10854-06.11.2015/ /вх. № 00003010378-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10378, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
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гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11015-16.11.2015/ /вх. № 00003010887-06.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10887, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 3 /три/броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11018-16.11.2015/ /вх. № 00003010905-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10905, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
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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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10855-06.11.2015/ /вх. №
000030-10449-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Витоша” № 31-33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от
Ангел Борисов Симеонов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10856-06.11.2015/ /вх. №
000030-10455-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Царево, община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Царево, община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10968-12.11.2015/ /вх.
№ 000030-10685-03.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10868-06.11.2015/ /вх.
№ 000030-10686-03.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10686, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
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на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски – управител и Рашо Колев Рашков – управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе,
обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-10867-06.11.2015/ /вх. № 00003010627-30.10.2015/
На 30.10.2015 г. с вх. № 000030-10627, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Борово,
обл. Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Борово, обл. Русе, ул. „Патриарх
Евтимий” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10865-06.11.2015/ /вх. №
000030-10297-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10297, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД,
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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. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Забърде” № 1, ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от Станислав Венков
Николаев и Нина Владиславова Петрова – управители, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10864-06.11.2015/ /вх. №
000030-10345-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10345, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, 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. Елена, обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Елена,
обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.23."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10863-06.11.2015/ /вх. №
000030-10389-28.10.2015/
На 28.10.2015 г. с вх. № 000030-10389, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10962-12.11.2015/ /вх. № 00003010566-30.10.2015/
На 30.10.2015 г. с вх. № 000030-10566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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
„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 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10964-12.11.2015/ /вх. № 00003010680-02.11.2015/
На 02.11.2015 г. с вх. № 000030-10680, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, „Отец Паисий Хилендарски” № 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул.„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11027-16.11.2015/ /вх. № 000030-1087006.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10870, 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 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. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 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:
I. 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 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11024-16.11.2015/ /вх. № 000030-1087206.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10872, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 8 /осем/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 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 8 /осем/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10967-12.11.2015/ /вх. № 000030-1087306.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10873, 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 1 /един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 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
„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 1 /един/ брой и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.29."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11087-18.11.2015/ /вх. № 00003010917-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10917, 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 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10952-11.11.2015/ /вх. № 00003010876-06.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10876, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 550, вх. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„АТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано
от Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 550, вх. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” 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 - 5
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За - 5
Против - няма.
2.31."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11008-13.11.2015/ /вх. № 00003010877-06.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10877, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 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. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„АТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано
от Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-10965-12.11.2015/ /вх. № 00003010681-02.11.2015/
На 02.11.2015 г. с вх. № 000030-10681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов“ № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов” № 3А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11082-18.11.2015/ /вх. № 00003010838-05.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10838, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-11084-18.11.2015/ /вх. № 00003010839-05.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД,
гр. Севлиево за подмяна на 2 /два/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 2 /два/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-10947-11.11.2015/ /вх. № 00003010837-05.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАЛ-МАТИК” ЕООД,
гр. Плевен, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 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 „БАЛМАТИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител, за подмяна на
8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАЛ-МАТИК” ЕООД, гр. Плевен, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.36."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10938-11.11.2015/ /вх. № 000030-1084005.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНТОЛА” ЕООД, гр. Варна,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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. Варна, район „Одесос”,
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 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
„АНТОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, бул.
„Чаталджа”, бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен Тодоров
Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНТОЛА” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10939-11.11.2015/ /вх. № 000030-1066902.11.2015/
На 02.11.2015 г. с вх. № 000030-10669, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо
Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова –
управител, и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. София /изх. № 000030-10941-11.11.2015/ /вх. № 00003010726-03.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 5 /пет/ броя

Стр. 54
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. София /изх. № 000030-11085-18.11.2015/ /вх. № 00003010979-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10979, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕЛ. ДЖИ.
ЕС. - 99” ООД ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков
Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев”
№ 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1094911.11.2015/ /вх. № 000030-10350-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 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. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител и Юксел Бирбудак - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11022-16.11.2015/ /вх. № 00003010793-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10793, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11021-16.11.2015/ /вх. № 00003010796-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10796, 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.43."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11019-16.11.2015/ /вх. №
000030-10901-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10901, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко
Войвода” № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11020-16.11.2015/ /вх. №
000030-10904-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10904, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 57
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11016-16.11.2015/ /вх. № 00003010900-09.11.2015/
На 09.11.2015 г. с вх. № 000030-10900, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
бул. „България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 86.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11014-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081104.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, к. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11012-16.11.2015/ /вх. № 00003010347-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Лясковец, област Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново,
ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.48."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-11011-16.11.2015/ /вх. № 00003010301-26.10.2015/
На 26.10.2015 г. с вх. № 000030-10301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД,
гр. Банкя, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан
Стамболов“ № 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.
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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 „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София,
ул. ”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев –
управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан
Стамболов“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-11031-16.11.2015/ /вх. №
000030-10874-06.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10874, 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 със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, 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 със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.50."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11028-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081304.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Руски” № 70, хотел „ЛАЙПЦИГ”.
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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
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов- управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „ЛАЙПЦИГ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11029-16.11.2015/ /вх. № 000030-1081504.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10815, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
за увеличение с 5 /пет/, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 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 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
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов- управител, заедно и поотделно, за увеличение с 5 /пет/ и
подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар
Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11034-16.11.2015/ /вх. № 00003010812-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
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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,
ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11037-16.11.2015/ /вх. № 00003010814-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10814, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
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. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.54."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11036-16.11.2015/ /вх. № 00003010816-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10816, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Оборище” № 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11030-16.11.2015/ /вх. № 00003010817-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария
Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11080-18.11.2015/ /вх. №
000030-10915-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10915 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.57."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11091-18.11.2015/ /вх. №
000030-10356-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ООД, гр. София, за увеличение с 2 /два/, 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. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок
№ 2а.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2а.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.58."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11094-18.11.2015/ /вх. №
000030-10999-13.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № № 000030-10999, 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 увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-11124-18.11.2015/ /вх. № 00003011000-13.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № 000030-11000, 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 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 65
2.60."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-11093-18.11.2015/ /вх. №
000030-10998-13.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № № 000030-10998, 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 увеличение с 3 /три/ 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”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за увеличение с 3 /три/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.61."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11095-18.11.2015/ /вх. № 00003011049-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, за
подмяна 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: к.к. „Слънчев
бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“, ж.к.
„Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 66
2.62."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-1107818.11.2015/ /вх. № 000030-10972-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10972, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11066-18.11.2015/ /вх. № 00003010927-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10927, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен“, кв. „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от Силвия
Монева Монева – управител, и Кръстю Алексиев Милев - управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, кв. „Кишинев –
Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 67
2.64."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11069-18.11.2015/ /вх. № 00003010929-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10929, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано поотделно от Силвия
Монева Монева – управител, и Кръстю Алексиев Милев - управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-1106818.11.2015/ /вх. № 000030-10928-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10928, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл.
Търговище, ул. „Волга” № 103, ЕИК: 125032633, представляван от Бисер Недялков Андреев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”,
гр. Омуртаг, 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 - 5

Стр. 68
За - 5
Против - няма.
2.66."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11109-18.11.2015/ /вх. №
000030-10978-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10978, 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 увеличение с 4 /четири/ броя на игралните 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 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
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 увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11107-18.11.2015/ /вх. №
000030-10931-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10931, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 69
2.68."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-11106-18.11.2015/ /вх. № 00003010930-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10930, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.69."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-11108-18.11.2015/ /вх. № 00003010932-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10932, 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. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 43, хотелски комплекс „БАЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 43, хотелски комплекс „БАЦ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11102-18.11.2015/
/вх. № 000030-10981-12.11.2015/

Стр. 70
На 12.11.2015 г. с вх. № № 000030-10981, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-11103-18.11.2015/
/вх. № 000030-10982-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10982, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 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. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 71
2.72."КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-11097-18.11.2015/ /вх. №
000030-10935-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № № 000030-10935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.73."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11096-18.11.2015/ /вх. №
000030-10992-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10992, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, 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. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 72
2.74."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-11099-18.11.2015/ /вх. №
000030-10344-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕНОН-96” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р.
Славейков” № 13, вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав Иванов Стоев управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-11086-18.11.2015/ /вх.
№ 000030-10983-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10983, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано заедно и поотделно
от Виолета Атанасова Асенова и Даниел Христов Димитров - управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.76."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-11121-18.11.2015/ /вх. № 000030-1097712.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10977, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомата с 2 /два/ броя игрални места, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, квартал 132, парцел
Автоспирка.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „КОТА59” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151, представлявано от Янко Петков Стоянов - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомата с 2 /два/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, квартал 132, парцел Автоспирка.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11126-18.11.2015/ /вх. № 00003011046-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11046, 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 и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. 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 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
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подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.78."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-11128-18.11.2015/ /вх. № 00003011047-16.11.2015/
На 16.11.2015 г. с вх. № 000030-11047, 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 4 /четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 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 „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 4 /четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1085906.11.2015/ /вх. № 000030-10725-03.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10725, 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,
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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. Костандово, обл. Пазарджик, ул. „Крайречна“, кв. 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1094011.11.2015/ /вх. № 000030-10836-05.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10836, 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:
- гр. Русе, ул. „Рига“ № 7А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11125-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088106.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10881, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, УПИ III “Селкооп“, кв. 29;
2. гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 57;
3. с. Гюльовца, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Янко Андонов“ № 51 А;
4. с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ № 70;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Михаил Савов“ № 11;
7. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27;
8. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Батак“ № 6;
9. гр. Монтана, ул. „Христо Смирненски“ № 21;
10. гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
11. с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца, ул. „Минко Костадинов“ № 66;
12. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 17;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. София, общ. Столична, бул. „Александър Малинов“ № 35;
15. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
16. гр. София, общ. Столична, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25;
17. гр. София, общ. Столична, бул. „Ломско шосе“ № 2 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11075-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099313.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № 000030-10993, 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 1 /един/ и откриване на 12 /дванадесет/ броя
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за 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 следния пункт:
1. с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 27А;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мездра, обл. Враца, бул. „Георги Димитров“ № 8;
2. гр. Варна, ул. „Солун“ № 2;
3. гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Александър Батенберг“ № 19;
4. с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2;
5. с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48;
6. с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ XXIX, кв. 77, телецентър-интернет;
7. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
8. гр. Перник, ул. „Бунтовник“ № 2;
9. гр. Божурище, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 7;
10. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Хан Аспарух“ № 3;
11. гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 3“, № 119 В, вх. 1;
12. гр. Пловдив, ул. „Сан Стефано“ № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11074-18.11.2015/ /вх.
№ 000030-10989-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10989, 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 43 /четиридесет и три/ пункта и промяна на административния
адрес на 10 /десет/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№

ГРАД

АДРЕС

1

гр.БУРГАС, общ.БУРГАС

ул."Тодор Александров" № 30

2
3

гр.ГАБРОВО, общ.ГАБРОВО
гр.КАЗАНЛЪК, общ.КАЗАНЛЪК
гр.ПАЗАРДЖИК,
общ.ПАЗАРДЖИК
гр.КЮСТЕНДИЛ,
общ.КЮСТЕНДИЛ
с.СВЕТОВРАЧЕНЕ,
общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.БОТЕВГРАД,
общ.БОТЕВГРАД
гр.БУРГАС, общ.БУРГАС
гр.БУРГАС, общ.БУРГАС
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ВИДИН, общ.ВИДИН
гр.ГАБРОВО, общ.ГАБРОВО
гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА,
общ.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
гр.КАЗАНЛЪК, общ.КАЗАНЛЪК
гр.КАРЛОВО, общ.КАРЛОВО
гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.РУСЕ, общ.РУСЕ
гр.САНДАНСКИ,
общ.САНДАНСКИ
гр.СЕВЛИЕВО, общ.СЕВЛИЕВО
гр.СИЛИСТРА, общ.СИЛИСТРА
гр.СТАРА ЗАГОРА, общ.СТАРА
ЗАГОРА
гр.ТЪРГОВИЩЕ,
общ.ТЪРГОВИЩЕ
гр.ШУМЕН, общ.ШУМЕН
гр.ЯМБОЛ, общ.ЯМБОЛ
гр.ЦАРЕВО, общ.ЦАРЕВО

ул."Орловска" № 119
ул"Бачо Киро" № 006

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ул. ,,Любен Боянов" № 1
кв.Запад, ул."Добрич" № 12, бл.95, ет.1
ул."Здравец" № 2
кв.Враждебна, ул."12" № 2
ул."Даме Груев" № 4А
ул."Трети март" № 35
ул."Цар Освободител" № 1-А
ул."Шипка" № 6
бул. „Цар Освободител“ № 35 Б
ул." Отец Матей-Миткалото" № 45
ул. "Янко Комитов" № 8а
ул."Христо Смирненски" № 2
бул."Трети март" № 77
бул."Република" № 60
ул."Панония" № 41
ул."Ивайло" № 6
ул."Мано Тодоров" № 7А
бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ № 153
ул. „Теофан Райнов“ № 72
ул."Сан Стефано" № 80
ул."Гренадирска" № 119
ул."Брезовско шосе" № 127
ул."Цариградско шосе" № 94
ул."Пещерско шосе" № 36
бул."Христо Ботев" № 38
бул."Липник" № 8
бул. „Свобода“ № 55
ул."Стара планина" № 78
ул."Н.Й.Вапцаров" № 8
ул."Стамо Пулев" № 2
ул."Александър Стамболийски" № 27
бул. „Симеон Велики“ № 28
ул."Граф Игнатиев" № 30
ул."Чайка" № 25
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38

гр.БАНСКО, общ.БАНСКО

39

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

40

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

41
42
43

гр.КРУМОВГРАД,
общ.КРУМОВГРАД
гр.ХАСКОВО, общ.ХАСКОВО
гр.ХАСКОВО, общ.ХАСКОВО

ъгъла на ул."Цар Симеон" и ул."5-ти октомври", обект
№ 51
ж.к. Връбница-1, до бл.501, павилион № 4
м."Люлин 10 мр", в УПИ VI-132, идентификатор по
КККР 68134.4359.132
пл."България", ПИ с идентификатор 39970.502.966
бул."Съединение" № 44
бул."Освобождение" № 6

II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и
изплаща печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, които са променени:
гр. Враца
гр. Враца

СТАР АДРЕС
ул. „Искър“ № 2, етаж 1
ул.“Хр. Ботев“ № 124, ет. 1,
обект №4, ПИ 12259.1013.152.1
бул. „Македония“ № 2

гр. Пловдив
гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград

ул. „Ал. Стамболийски“ № 2

гр. Бургас

НОВ АДРЕС
к-с „Славейков“ № 111

гр. Бургас

к-с „Меден рудник“, зона „А“, № 171

гр. Пловдив
гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград

бул. „Македония“ № 2А

ул. „Здравец“ № 13

УПИ V,кв. 98

гр. Кърджали

кв. „Възрожденци“, бул. „Хр.
Ботев“ № 72, магазин 3

гр. Кърджали

гр. Кърджали

бул. „България“ № 47

гр. Сливен

гр. София
гр. Велико
Търново
гр. София

бул. „Черни връх“ № 47 А

гр. София
гр. Крумовград,
обл. Кърджали
гр. София

ж.к. „Сините камъни“, в южната част на
УПИ IV- „за обществено обслужване и
благоустрояване“, кв. 580
ул. „Опълченска“ № 35
ул. „Княз Борис I“ ПИ с
идентификатор39970.502.1392
бул. „България“ № 81 Б

гр. Пловдив

бул. „Марица“ № 156

гр. Пловдив

ул. „Ален мак“ № 6 Б, вх. А
ул. „Висарион Белински“ № 8
бул. „Шести септември“ № 56,
магазин № 2

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1085806.11.2015/ /вх. № 000030-10724-03.11.2015/
На 03.11.2015 г. с вх. № 000030-10724, 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,
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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. Костандово, обл. Пазарджик, ул. „Крайречна“, кв. 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093711.11.2015/ /вх. № 000030-10835-05.11.2015/
На 05.11.2015 г. с вх. № 000030-10835, 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:
- гр. Русе, ул. „Рига“ № 7А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11123-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088206.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10882 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

Стр. 81
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща
се в откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, УПИ III “Селкооп“, кв. 29;
2. гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 57;
3. с. Гюльовца, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Янко Андонов“ № 51 А;
4. с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ № 70;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Михаил Савов“ № 11;
7. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27;
8. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Батак“ № 6;
9. гр. Монтана, ул. „Христо Смирненски“ № 21;
10. гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
11. с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца, ул. „Минко Костадинов“ № 66;
12. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 17;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. София, общ. Столична, бул. „Александър Малинов“ № 35;
15. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
16. гр. София, общ. Столична, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25;
17. гр. София, общ. Столична, бул. „Ломско шосе“ № 2 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11077-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099513.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № 000030-10995 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 1 /един/ и откриване на 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 следния пункт:
- с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 27А;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мездра, обл. Враца, бул. „Георги Димитров“ № 8;
2. гр. Варна, ул. „Солун“ № 2;
3. гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Александър Батенберг“ № 19;
4. с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2;
5. с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48;
6. с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ XXIX, кв. 77, телецентър-интернет;
7. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
8. гр. Перник, ул. „Бунтовник“ № 2;
9. гр. Божурище, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 7;
10. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Хан Аспарух“ № 3;
11. гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 3“, № 119 В, вх. 1;
12. гр. Пловдив, ул. „Сан Стефано“ № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-10945-11.11.2015/ /вх. №
000030-10807-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ и откриване на 9 /девет/
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Асен Сюичмезов“ № 5;
2. гр. София, общ. Искър, ул. „Амстердам“ № 19;
3. гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 7;
4. гр. София, общ. Люлин, бул. „Царица Йоана“ № 102.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 57;
2. гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Димитър Благоев“ № 17;
3. гр. Перник, ул. „Бунтовник“ № 2;
4. с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Стефан Кратунски“ № 54;
5. с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна;
6. гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Търговска“ № 17;
7. с. Смоляновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 27;
8. гр. София, общ. Триадица, бул. „Витоша“ № 81;
9. гр. София, общ. Люлин, ул. „Ген. Михаил Савов“ № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-11073-18.11.2015/ /вх. №
000030-10988-12.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10988, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 3 /три/ и откриване на 5 /пет/
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, общ. Оборище, ул. „Черномен“ № 11;
2. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
3. гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 46.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
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1.
2.
3.
4.
5.

гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Георги Димитров“ № 3А;
гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 8;
гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Черно море“ № 119В, вх. 1;
гр. Пловдив, ул. „Малгара“ № 4;
гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост - 1“, бл. 74А.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11127-18.11.2015/ /вх. № 000030-1088406.11.2015/
На 06.11.2015 г. с вх. № 000030-10884, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, УПИ III “Селкооп“, кв. 29;
2. гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 57;
3. с. Гюльовца, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Янко Андонов“ № 51 А;
4. с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ № 70;
5. гр. София, общ. Столична, бул. „Захари Стоянов“ № 31;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Михаил Савов“ № 11;
7. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Христо Ботев“ № 27;
8. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Батак“ № 6;
9. гр. Монтана, ул. „Христо Смирненски“ № 21;
10. гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
11. с. Крушовица, община Мизия, обл. Враца, ул. „Минко Костадинов“ № 66;
12. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 17;
13. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 23;
14. гр. София, общ. Столична, бул. „Александър Малинов“ № 35;
15. гр. Етрополе, обл. София, ул. „Софроний“ № 2;
16. гр. София, общ. Столична, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25;
17. гр. София, общ. Столична, бул. „Ломско шосе“ № 2 А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11076-18.11.2015/ /вх. № 000030-1099413.11.2015/
На 13.11.2015 г. с вх. № 000030-10994, 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 1/един/ и откриване на 12 /дванадесет/
броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху 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 следния пункт:
- с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 27А;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мездра, обл. Враца, бул. „Георги Димитров“ № 8;
2. гр. Варна, ул. „Солун“ № 2;
3. гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Александър Батенберг“ № 19;
4. с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2;
5. с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48;
6. с. Стамболово, обл. Хасково, УПИ XXIX, кв. 77, телецентър-интернет;
7. гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 42;
8. гр. Перник, ул. „Бунтовник“ № 2;
9. гр. Божурище, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 7;
10. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Хан Аспарух“ № 3;
11. гр. Несебър, обл. Бургас, ж. к. „Черно море 3“, № 119 В, вх. 1;
12. гр. Пловдив, ул. „Сан Стефано“ № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел единадесети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
представени от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона
за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10853-06.11.2015/ /вх. № 00003010377-27.10.2015/
На 27.10.2015 г. с вх. № 000030-10377, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с
адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-11083-18.11.2015/ /вх. № 000030-1097312.11.2015/
На 12.11.2015 г. с вх. № 000030-10973, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу“,
ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10971-12.11.2015/ /вх. №
000030-10800-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10800, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10969-12.11.2015/ /вх. № 000030-1079904.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10799, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10970-12.11.2015/ /вх. № 000030-1080104.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10801, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“, бул. „Александър
Стамболийски” пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“, бул. „Александър
Стамболийски“ пред бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10966-12.11.2015/ /вх. № 00003010797-04.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598,
представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев и Митко Цветанов Тодоров управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.5."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10963-12.11.2015/ /вх. № 000030-1081004.11.2015/
На 04.11.2015 г. с вх. № 000030-10810, 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
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и на Изисквания към игралните зали, в
които се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „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 игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98:
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-11013-16.11.2015/ /вх.
№ 000030-10454-29.10.2015/
На 29.10.2015 г. с вх. № 000030-10454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД,
гр. Димитровград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „България” № 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. 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 90
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11007-13.11.2015/ /вх. № 00003010906-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10906, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 19, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
ул. „Тодор Александров” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11006-13.11.2015/ /вх. № 00003010907-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10907, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 19, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Сандански, област Благоевград,
ул. „Македония” № 43.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-11004-13.11.2015/ /вх. № 00003010909-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10909, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка”
№ 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 19, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област
Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-11005-13.11.2015/ /вх.
№ 000030-10908-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10908, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1,
ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев
Рашков – управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла
река” № 12.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11081-18.11.2015/ /вх. № 00003010916-10.11.2015/
На 10.11.2015 г. с вх. № 000030-10916, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” 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, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-11098-18.11.2015/ /вх. №
000030-10923-11.11.2015/
На 11.11.2015 г. с вх. № 000030-10923, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД 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: 175227034, представлявано от Борислав Душков
Михайлов – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 93
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-10961 от 11.11.2015 г.
Държавната комисия по хазарта, приема изложените в Докладната записка с изх. №
000030-10961 от 11.11.2015 г. на председателя на ДКХ обстоятелства за сведение.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

