РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-422
Гр. София, 15.01.2016 г.
Днес, 15 януари 2016 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина Николова и
г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 20-11.01.2016г./
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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-271-14.01.2016/ /вх. № 000030-1262829.12.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-159-11.01.2016/ /вх. № 000030-1257122.12.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-16611.01.2016/ /вх. № 000030-12482-18.12.2015/
2.2."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-165-11.01.2016/ /вх. № 000030-1235917.12.2015/
2.3."МЕГАШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-149-11.01.2016/ /вх.
№ 000030-12577-22.12.2015/
3. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ" АД, гр. София /изх. № 000030-236-13.01.2016/ /вх. № 00003012627-29.12.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-130-11.01.2016/ /вх. № 000030-1257222.12.2015/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ТИЙ ДЖИ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-158-11.01.2016/ /вх. № 000030-1253321.12.2015/
2.2."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-151-11.01.2016/ /вх. № 000030-1257422.12.2015/
2.3."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-119-11.01.2016/ /вх. №
000030-12601-28.12.2015/
2.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-290-14.01.2016/ /вх. № 000030-21413.01.2016/
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."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-126-11.01.2016/ /вх. № 00003012250-14.12.2015/
1.2."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-156-11.01.2016/ /вх. № 000030-1252021.12.2015/
1.3."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-131-11.01.2016/ /вх. №
000030-11833-08.12.2015/
1.4."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-162-11.01.2016/ /вх. № 00003011356-23.11.2015/
1.5."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-163-11.01.2016/ /вх. № 00003011358-23.11.2015/
1.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-164-11.01.2016/ /вх. № 00003011360-23.11.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДРАГОШИН" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-146-11.01.2016/ /вх. № 000030-1171903.12.2015/
1.2."Е.Г.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-123-11.01.2016/ /вх. № 000030-1195910.12.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИНЕМА КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-118-11.01.2016/ /вх. № 000030-1171703.12.2015/
1.2."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-232-13.01.2016/ /вх. № 000030-1141924.11.2015/
1.3."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-285-14.01.2016/ /вх. № 00003012354-17.12.2015/
1.4."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-284-14.01.2016/ /вх. № 00003012481-18.12.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-222-13.01.2016/ /вх. № 000030-1226114.12.2015/
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-226-13.01.2016/ /вх. № 000030-1256922.12.2015/
1.3."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-27514.01.2016/ /вх. № 000030-12522-21.12.2015/
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1.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-289-14.01.2016/ /вх. № 00003012524-21.12.2015/
Раздел десети. 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 /Докладна записка изх. № 000030-255-13.01.2016/
/вх. № 000030-5442-16.06.2015/
Раздел единадесети. 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. № 000030-141-11.01.2016/ /вх. № 00003012622-29.12.2015/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-133-11.01.2016/ /вх. № 00003012623-29.12.2015/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-125-11.01.2016/ /вх. № 000030-1262629.12.2015/
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-157-11.01.2016/ /вх. № 000030-1252321.12.2015/
1.5."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-120-11.01.2016/ /вх. № 000030-1263030.12.2015/
1.6 ."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-240-13.01.2016/ /вх. № 000030-4005.01.2016/
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-278-14.01.2016/ /вх. № 000030-7207.01.2016/
1.8."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-282-14.01.2016/ /вх. № 000030-183-12.01.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-122-11.01.2016/ /вх. № 00003012621-29.12.2015/
2.2."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-124-11.01.2016/ /вх. № 000030-12625-29.12.2015/
2.3."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-256-14.01.2016/ /вх. № 000030-101-11.01.2016/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-135-11.01.2016/ /вх. № 00003012489-18.12.2015/
2.5."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-138-11.01.2016/ /вх. № 00003012490-18.12.2015/
2.6."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-129-11.01.2016/ /вх. № 00003012491-18.12.2015/
2.7."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-134-11.01.2016/ /вх. № 00003012494-18.12.2015/
2.8."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-127-11.01.2016/ /вх. № 00003012495-18.12.2015/
2.9."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-280-14.01.2016/ /вх. № 00003012496-18.12.2015/
2.10."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-136-11.01.2016/ /вх. № 00003012492-18.12.2015/
2.11."КАЗИНО ЛАРЖ " ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-128-11.01.2016/ /вх. № 00003012493-18.12.2015/
2.12."МОНТЕСИТО М" ООД, гр. София /изх. № 000030-154-11.01.2016/ /вх. № 000030-1237917.12.2015/
2.13."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-161-11.01.2016/ /вх. № 000030-1262029.12.2015/
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2.14."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-139-11.01.2016/ /вх. № 000030-1253221.12.2015/
2.15."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-252-13.01.2016/ /вх. № 000030-7307.01.2016/
2.16."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-137-11.01.2016/ /вх. № 00003012588-23.12.2015/
2.17."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-243-13.01.2016/ /вх. № 000030-7407.01.2016/
2.18."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-238-13.01.2016/ /вх. № 00003011836-08.12.2015/
2.19."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-140-11.01.2016/ /вх. № 000030-1258923.12.2015/
2.20."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-144-11.01.2016/ /вх. № 000030-1261629.12.2015/
2.21."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-143-11.01.2016/ /вх. № 000030-1261729.12.2015/
2.22."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-147-11.01.2016/ /вх. № 000030-1260729.12.2015/
2.23."ТИ-ВИ-67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-150-11.01.2016/ /вх. № 000030-1261029.12.2015/
2.24."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-121-11.01.2016/ /вх. № 000030-1261929.12.2015/
2.25."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-168-11.01.2016/ /вх. № 000030-1259223.12.2015/
2.26."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-225-13.01.2016/ /вх. № 000030-8908.01.2016/
2.27."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-250-13.01.2016/ /вх. № 000030-88-08.01.2016/
2.28."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-247-13.01.2016/ /вх. № 00003012624-29.12.2015/
2.29."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-22913.01.2016/ /вх. № 000030-57-06.01.2016/
2.30."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-245-13.01.2016/ /вх. № 000030-10611.01.2016/
2.31."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-274-14.01.2016/ /вх. № 000030-10711.01.2016/
2.32."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-277-14.01.2016/ /вх. № 000030-11011.01.2016/
2.33."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-235-13.01.2016/ /вх. № 000030-17011.01.2016/
2.34."ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-231-13.01.2016/ /вх. № 000030-10311.01.2016/
2.35."ГРАНД КАЗИНО- 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-233-13.01.2016/ /вх. № 00003012618-29.12.2015/
2.36."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-221-13.01.2016/ /вх. № 000030-9408.01.2016/
2.37."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-276-14.01.2016/ /вх. № 000030-18212.01.2016/
2.38."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-272-14.01.2016/ /вх. № 000030-10811.01.2016/
2.39."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-281-14.01.2016/ /вх. №
000030-210-13.01.2016/
2.40."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-286-14.01.2016/ /вх. №
000030-177-12.01.2016/
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2.41."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-292-14.01.2016/ /вх. № 000030205-13.01.2016/
2.42."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-293-14.01.2016/ /вх. № 000030-20813.01.2016/
2.43."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-294-14.01.2016/ /вх. № 000030-20613.01.2016/
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-273-14.01.2016/ /вх. № 000030-11511.01.2016/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14211.01.2016/ /вх. № 000030-12518-21.12.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14811.01.2016/ /вх. № 000030-12587-23.12.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15311.01.2016/ /вх. № 000030-24-04.01.2016/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-16011.01.2016/ /вх. № 000030-26-04.01.2016/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24413.01.2016/ /вх. № 000030-79-08.01.2016/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24813.01.2016/ /вх. № 000030-84-08.01.2016/
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-251-13.01.2016/ /вх. № 000030-97-08.01.2016/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-13211.01.2016/ /вх. № 000030-12517-21.12.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14511.01.2016/ /вх. № 000030-12586-23.12.2015/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15211.01.2016/ /вх. № 000030-23-04.01.2016/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15511.01.2016/ /вх. № 000030-25-04.01.2016/
5.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-23913.01.2016/ /вх. № 000030-78-08.01.2016/
5.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24613.01.2016/ /вх. № 000030-81-08.01.2016/
5.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-253-13.01.2016/ /вх. № 000030-98-08.01.2016/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-249-13.01.2016/ /вх. № 000030-96-08.01.2016/
Раздел дванадесети. 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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-167-11.01.2016/ /вх. № 000030-1250918.12.2015/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-241-13.01.2016/ /вх. № 000030-6707.01.2016/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-242-13.01.2016/ /вх. №
000030-68-07.01.2016/
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1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-234-13.01.2016/ /вх. № 000030-11111.01.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-237-13.01.2016/ /вх.
№ 000030-12639-30.12.2015/
2.2."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-279-14.01.2016/ /вх. № 000030-16911.01.2016/
Раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел четиринадесети. 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. № 2011.01.2016г./
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.vegasplay.eu/
https://wonderlandcasino.com/
https://www.betchan.com/
https://slotjoint.com/
https://www.mrringo.com/
https://www.onlinecasino-eu.com/
http://www.redstagcasino.eu/
http://www.gdfplay.com/
http://www.betmira.com/
http://www.casinosplendido.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
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сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.vegasplay.eu/
2. https://wonderlandcasino.com/
3. https://www.betchan.com/
4. https://slotjoint.com/
5. https://www.mrringo.com/
6. https://www.onlinecasino-eu.com/
7. http://www.redstagcasino.eu/
8. http://www.gdfplay.com/
9. http://www.betmira.com/
10. http://www.casinosplendido.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-223-13.01.2016 г./,
/вх. № 000030-91-08.01.2016 г./
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-91, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД 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 „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, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

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

VEGA-PS
EGT-PS1-3
ИА-2565 от 07.01.2016 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
91999
2014 г.
1.БИНГО 90;
2.LUCKY CIRCLE CASH;
3.CASINO BATTLE;
4.EUROPEAN ROULETTE;
Видео слот:
5.GAMBLE;
6.5 DAZZLING HOT;
7.20 SUPER HOT;
8.40 SUPER HOT;
9.AGE OF TROY;
10.BURNING HOT;
11.FLAMING HOT;
12.OLYMPUS GLORY;
13.RISE OF RA;
14.SHINING CROWN;
15.VERSAILLES GOLD;
16.SUPREME HOT;
17.ZODIAC WHEEL;
18.ULTIMATE HOT;
19.EXTRA STARS;
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20. FORTUNE SPELLS;
Допълнителна игра:
21. JACKPOT CARDS
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-224-13.01.2016 г./,
/вх. № 000030-92-08.01.2016 г./
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-92, 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, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
ред
1.
Тип
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

STORK
EGT-PS2-3
ИА-2564 от 07.01.2016 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
105390
2015 г.
1.БИНГО 90;
2.LUCKY CIRCLE CASH;
3.CASINO BATTLE;
4.EUROPEAN ROULETTE;
Видео слот:
5.GAMBLE;
6.5 DAZZLING HOT;
7.20 SUPER HOT;
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8.40 SUPER HOT;
9.AGE OF TROY;
10.BURNING HOT;
11.FLAMING HOT;
12.OLYMPUS GLORY;
13.RISE OF RA;
14.SHINING CROWN;
15.VERSAILLES GOLD;
16.SUPREME HOT;
17.ZODIAC WHEEL;
18.ULTIMATE HOT;
19.EXTRA STARS;
20.FORTUNE SPELLS;
Допълнителна игра:
21.JACKPOT CARDS.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-227-13.01.2016 г./,
/вх. № 000030-93-08.01.2016 г./
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-93, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „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, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
PREMIER MULTI-6
ред
1.
Тип
EGT
Протокол от изпитване №
ИА-2562.1 от 07.01.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
Производител/ номер на
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Заявител / номер на
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
удостоверение
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,

Производствен (сериен)
номер

Година на производство
Вид на играта:
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разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS2-4 - 110430;
EGT-VS3-4 - 112933;
EGT-VS5-4 - 108235;
EGT-VS6-4 - 109996;
EGT-VS8 - 109283;
EGT-VS9 - 110589;
EGT-VS9-1 - 115390.
2015 г.
Видеослот 45 игри:
1. 5 DAZZLING HOT P-Series;
2. ZODIAC WHEEL;
3. GREAT EMPIRE;
4. RISE OF RA P-Series;
5. PENGUIN STYLE;
6. ROUTE OF MEXICO P-Series;
7. ALMIGHTY RAMSES II;
8. SPANISH PASSION;
9. AMAZONS’ BATTLE;
10. FLAMING HOT P-Series;
11. More LIKE A DIAMOND;
12. THUMBELINA’S DREAM;
13. BURNING HOT P-Series;
14. VERSAILLES GOLD P-Series;
15. DISE & ROLL;
16. 20 SUPER HOT P-Series;
17. LIKE A DIAMOND;
18. LEGENDARY ROME;
19. DRAGON REBORN;
20. WONDERHEART;
21. DISE HIGH;
22. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
23. BRAVE CAT;
24. THE STORY OF ALEXANDER;
25. MAJESTIC FOREST;
26. OCEAN RUSH P-Series;
27. FROG STORY;
28. HOT & CASH;
29. THE SECRETS OF LONDON;
30. WONDER TREE;
31. ACTION MONEY P -Series;
32. SUPER 20;
33. GAME OF LUCK;
34. GENIUS OF LEONARDO;
35. More DISE & ROLL;
36. EGYPT SKY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. ROYAL SECRETS;
39. FORTUNE SPELLS;
40. CIRCUS BRILLIANT;
41. IMPERIAL WARS;
42. 20 DIAMONDS;
43. RAINBOW QUEEN;
44. CARAMEL HOT;
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45. 40 SUPER HOT P-Series.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-230-13.01.2016/, /вх. № 000030-11711.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-117, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, версия
на игрален софтуер на игрите и системата Live Dealer (Live Casino Services) за хазартни
игри, организирани онлайн, както следва:
I. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ:
№ по Наименование
Live Dealer
ред
Производител
Evolution Gaming
Заявител / № на издаден
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
лиценз
№ 000030-10134от 22.10.2015 г.
Протокол от изпитване №
NMI/089/052/BG/SC G/02 от 16.12.2015 г.
Онлайн залагания:
1. Игри в игрално казино:
1.1 Бакара;
1.2 Блекджек;
1.3 Казино Ходем;
1.4 Френска рулетка;
1.5 Рулетка;
1.6 Покер с три карти;
1.7 Карибски покер;
1.8 Карибски покер, включващ допълнителен залог.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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5. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-228-13.01.2016/, /вх. № 000030116-11.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-116, е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, версия
на игрален софтуер на комуникационно оборудване „MGS RGS” за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:
I. ВЕРСИЯ
ОБОРУДВАНЕ:
№ по Наименование
ред
Тип, версия
Производител

НА

Заявител
Онлайн залагания:

ИГРАЛЕН

СОФТУЕР

НА

КОМУНИКАЦИОННО

MGS RGS
RGS v.4.0, RNG ver.35.0.0.657
Microgaming Software Systems Limited
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/
№ 000030-10134от 22.10.2015 г.
1. Игри в игрално казино:
1.1 Untamed Bengal Tiger;
1.2 Untamed Giant Panda;
1.3 Mad Hatters;
1.4 Soccer Safari;
1.5 Racing For Pinks;
1.6 Tomb Raider Secret of the Sword;
1.7 Throne of Egypt;
1.8 The Osbournes;
1.9 Silver Fang;
1.10 Hellboy.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ДЖEЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-287-14.01.2016 г./, /вх. № 000030-21913.01.2016 г./
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-219, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
JOPPY
ред
Тип
UNITED DREAMS MULTIGAME
Протокол от изпитване №
ИА-2352.1 от 06.01.2016 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
Производител/ номер на
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
Заявител / номер на
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
00JM100166
номер
Година на производство
2015 г.
Вид на играта
Видео слот:
1. 5 GREEN FIRE;
1.
2. 5 RED FIRE;
3. 5 VIOLET FIRE;
4. WOMEN’S SECRETS;
5. ROCK & ROLL;
6. 10 PURPLE FIRE;
7. 10 BROWN FIRE;
8. THE SECRET of ELVES;
9. THRACIAN GOLD;
10. 20 BLUE FIRE;
11. GLORY OF EGYPT;
12. JUNGLE DARES;
13. 40 BLUE FIRE;
14. 40 YELLOW FIRE;
15. ARVTIC LAND.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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7.„ДЖEЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-288-14.01.2016 г./, /вх. № 000030220-13.01.2016 г./
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-220, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
№ по
ред

1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
JOPPY
Тип
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

1.

Amatic Multi Game BGR-13
ИА-2447.1 от 06.01.2016 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM5849
2014 г.
Видео слот 40 игри:
1. ALL WAYS FRUITS;
2. ARISING PHOENIX;
3. AZTEC SECRET;
4. BELLS ON FIRE;
5. BILLY’S GANG;
6. BINGO;
7. BOOK OF AZTEC;
8. BOOK OF FORTUNE;
9. CASINOVA;
10. COOL DIAMONDS II;
11. DIAMOND CATS;
12. DIAMOND MONKEY;
13. DRAGON’S KINGDOM;
14. DRAGON’S PEARL;
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15. EYE OF RA;
16. FORTUNA’S FRUITS;
17. FROG PRINCESS;
18. FRUIT KABOOM!;
19. HOT DIAMONDS;
20. HOT SCATTER;
21. HOT SEVEN;
22. HOT STAR;
23. HOT TWENTY;
24. JOLLY ROGER II;
25. LIGHTNING HOT;
26. LOVELY LADY;
27. LUCKY BELLS;
28. LUCKY COIN;
29. LUCKY ZODIAC;
30. MAGIC DOLPHIN;
31. MAGIC OWL;
32. ROULETTE ROYAL;
33. ROYAL UNICORN;
34. PARTY TIME;
35. PHARAO II;
36. WILD 7;
37. WILD SHARK;
38. WILD STARS;
39. WILD RESPIN;
40. WILD WEST.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-271-14.01.2016/ /вх. № 000030-1262829.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12628, 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 „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, 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
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 „АКТИВ-БГ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и Мехмет Йозгюр
Бюйюкер, само двама по двама, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-159-11.01.2016/ /вх. № 00003012571-22.12.2015/
На 22.12.2015 г. с вх. № 000030-12571, 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 „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна 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 Стоянова - управители, за промяна в името на единия от управителите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-16611.01.2016/ /вх. № 000030-12482-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12482, 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 „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ПК 6000, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от
Благовестка Иванова Методиева – управител, за промяна в адреса на управление на
дружеството и промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
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II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."БАЛ-МАТИК" ЕООД, гр. Плевен /изх. № 000030-165-11.01.2016/ /вх. № 00003012359-17.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12359, 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 „БАЛ-МАТИК” ЕООД,
гр. Плевен, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БАЛМАТИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител, за промяна на
дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „БАЛМАТИК” ЕООД, гр. Плевен, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."МЕГАШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-149-11.01.2016/
/вх. № 000030-12577-22.12.2015/
На 22.12.2015 г. с вх. № 000030-12577, 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 „МЕГА ШАНС ГРУП ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МЕГА
ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
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Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК: 200134535, представлявано от Дамян
Василев Милев – управител и Ивайло Цанков Методиев – управител, заедно и поотделно, за
промяна в управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „МЕГА ШАНС
ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1."ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ" АД, гр. София /изх. № 000030-236-13.01.2016/ /вх. № 00003012627-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12627, 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 „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЛЕЖЪР
КАМПЪНИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хотел „Принцес”, ЕИК: 121874254, представлявано от
Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и Оган Юзел, двама по двама, за промяна в представителя и
управителния съвет на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-130-11.01.2016/ /вх. № 00003012572-22.12.2015/
На 22.12.2015 г. с вх. № 000030-12572, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23, 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9587 от
05.10.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Сливен,
ул. „Братя Миладинови” № 23, издадено на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ТИЙ ДЖИ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-158-11.01.2016/ /вх. № 000030-1253321.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12533, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр. Пловдив, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3850 от
22.04.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
август” № 5, издадено на „ТИЙ ДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от
Добромир Георгиев Иванов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ДЕЯН 2010" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-151-11.01.2016/ /вх. № 000030-1257422.12.2015/
На 22.12.2015 г. с вх. № 000030-12574, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6, 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 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 № 0000306530/06.07.2015 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6, издадено на „ДЕЯН 2010” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45,
ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел Стефанов Зарков – 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-119-11.01.2016/ /вх. №
000030-12601-28.12.2015/
На 28.12.2015 г. с вх. № 000030-12601, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9446 от
30.09.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес гр. Созопол, област
Бургас, ул. „Велека” № 2, издадено на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161,
представлявано от Таквор Тиоп Закарян – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-290-14.01.2016/ /вх. № 000030-21413.01.2016/
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-214, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”, преди изтичане на срока му.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 № 00003011347/23.11.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”, издадено 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-126-11.01.2016/ /вх. №
000030-12250-14.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12250, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО
ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София, за 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. Свиленград, ул. „Христо Шишманов” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Христо Шишманов” № 53, с 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/
броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-156-11.01.2016/ /вх. № 000030-1252021.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12520, 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
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. Лом, област
Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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
„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 организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Славянска” № 13-А, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-131-11.01.2016/ /вх. №
000030-11833-08.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11833, 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 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. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12, с 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомата с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-162-11.01.2016/ /вх. № 00003011356-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от ЗХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А, с 47 /четиридесет и седем/
броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-163-11.01.2016/ /вх. № 00003011358-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от ЗХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 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. 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
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зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98, със 66 /шестдесет и шест/ броя игрални
автомата със 73 /седемдесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-164-11.01.2016/ /вх. № 00003011360-23.11.2015/
На 23.11.2015 г. с вх. № 000030-11360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от ЗХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. “Христо Ботев”.
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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Враца, пл. “Христо Ботев”, с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални автомата
със 100 /сто/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ДРАГОШИН" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-146-11.01.2016/ /вх. № 000030-1171903.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДРАГОШИН” ООД,
гр. Исперих, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона
за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, област Разград, ул.“Васил Левски“ № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“ДРАГОШИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Васил Левски” № 70, ЕИК: 116579703, представлявано от Миленка Димитрова
Драгошинова - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул.“Васил Левски“ № 50, с 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."Е.Г.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-123-11.01.2016/ /вх. № 00003011959-10.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е. Г. - Симитли“ ЕООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Симитли,
ул. „Георги Димитров” № 38 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „Е.Г. СИМИТЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435, представлявано от Людмил Иванов Мицин –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Симитли, обл. Благоевград, ул. „Георги Димитров”
№ 38Б, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИНЕМА КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-118-11.01.2016/ /вх. № 00003011717-03.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11717, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИНЕМА КЛУБ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Белово, област Пазарджик,
бул. „Освобождение” № 73.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИНЕМА КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, кв. „Христо Смирненски”, Търговски комплекс 8,
ЕИК: 121889568, представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Белово,
област Пазарджик, бул. „Освобождение” № 73.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИНЕМА КЛУБ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-232-13.01.2016/ /вх. № 000030-1141924.11.2015/
На 24.11.2015 г. с вх. № 000030-11419, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” 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. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от
Татяна Миткова Станчева-Митева – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул.
„Прохода” № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
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2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-285-14.01.2016/ /вх. № 00003012354-17.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12354, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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. Драгоман, ул. „Захари Стоянов” № 5В.
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 „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Драгоман, ул. „Захари
Стоянов” № 5В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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1.4."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-284-14.01.2016/ /вх. №
000030-12481-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12481, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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. Елин Пелин, бул. „София” № 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. 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 „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин,
бул. „София” № 23.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Е.Г.-СИМИТЛИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-222-13.01.2016/ /вх. № 00003012261-14.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12261, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г. - СИМИТЛИ” 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. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Струма“
№ 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. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435,
представлявано от Людмил Иванов Мицин – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград, ул. „Струма” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-226-13.01.2016/ /вх. № 00003012569-22.12.2015/
На 22.12.2015 г. с вх. № 000030-12569, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. 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. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в обект с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралната зала по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-27514.01.2016/ /вх. № 000030-12522-21.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12522, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 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. 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 „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79,
ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова Методиева – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,
гр. Стара Загора, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-289-14.01.2016/ /вх. № 00003012524-21.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12524, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост”
№ 2, х-л „Добруджа”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. Пазарджик, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. 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 /Докладна записка изх. № 000030-25513.01.2016/ /вх. № 000030-5442-16.06.2015/
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.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения
срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
На проведено на 19.11.2015 г. заседание след като е обсъдила представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че са налице неизяснени обстоятелствата по чл. 5,
ал. 1, т. 5 от ЗХ.
Във връзка с това Комисията е отложила произнасянето по писмено искане с вх.
№ 000030-5442/16.06.2015 г.
С писмо дружеството е уведомено за решението на ДКХ.
С писмо вх. № 000030-11604/30.11.2015 г. от „ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД са
представени документи.
На проведеното на 15.01.2016 г. заседание ДКХ разгледа цялата налична информация,
при което констатира, че съгласно чл. 5, ал. 1, т. 7, б. „е“ от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, когато финансовите средства са
предоставени от трети лица, те следва да представят: документи, доказващи произхода на
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средствата, а именно: одитиран годишен финансов отчет за предходната година; междинен
финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите; годишна данъчна декларация за
предходната година; удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и други документи. Тези документи не са представени от заемодателите и приложени
към искането.
Предвид горепосочените обстоятелства членовете на ДКХ приемат, че представените
от дружеството документи към искане вх. № 000030-5446/16.06.2015 г. не отговарят на
изискванията на ЗХ и на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5
от Закона за хазарта и чл. 5, ал. 1, т. 7, б. „е“ от Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „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 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. 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. № 000030-141-11.01.2016/ /вх. №
000030-12622-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12622, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-133-11.01.2016/ /вх. №
000030-12623-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12623, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-125-11.01.2016/ /вх. № 000030-1262629.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12626, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди”
№ 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ.
Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-157-11.01.2016/ /вх. № 000030-1252321.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12523, 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 увеличение с 10 /десет/ броя игрални маси и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект 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 увеличение с 10 /десет/ броя игрални маси в игрално казино за обект с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-120-11.01.2016/ /вх. № 000030-1263030.12.2015/
На 30.12.2015 г. с вх. № 000030-12630, 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 увеличение с 2 /два/ и подмяна на 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда II”,
бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за
увеличение с 2 /два/ и подмяна на 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-240-13.01.2016/ /вх. № 00003040-05.01.2016/
На 05.01.2016 г. с вх. № 000030-40, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-278-14.01.2016/ /вх. № 00003072-07.01.2016/
На 07.01.2016 г. с вх. № 000030-72, 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
увеличение с 6 /шест/ 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
увеличение с 6 /шест/ 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-282-14.01.2016/ /вх. № 000030-18312.01.2016/
На 12.01.2016 г. с вх. № 000030-183, 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 3 /три/ броя игрални автомати, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 4 /четири/ броя образци
на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 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
„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 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
IІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
IІI. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, 4 /четири/ броя
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-122-11.01.2016/ /вх. №
000030-12621-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12621, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-124-11.01.2016/ /вх. № 000030-1262529.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12625, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-256-14.01.2016/ /вх. № 000030-101-11.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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
„ГЕЙМ-4” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-135-11.01.2016/ /вх. №
000030-12489-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12489, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за увеличение с 2 /два/, 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. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-138-11.01.2016/ /вх. №
000030-12490-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12490, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
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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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. ”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-129-11.01.2016/ /вх. №
000030-12491-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12491, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-134-11.01.2016/ /вх. №
000030-12494-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12494, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
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гр. Самоков, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ
ХХ-8, кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/
броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295,
УПИ ХХ-8, кв. 142.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-127-11.01.2016/ /вх. №
000030-12495-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12495, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-280-14.01.2016/ /вх. №
000030-12496-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 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. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-136-11.01.2016/ /вх. №
000030-12492-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12492, 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 намаление с 2 /два/ броя игрални места на игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места, подмяна на останалите 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1,
УПИ Х-484, 485 от кв. 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:
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, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова, за намаление с 2 /два/ броя игрални места на игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места и подмяна на останалите 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя
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игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” №
1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
ІІ. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."КАЗИНО ЛАРЖ " ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-128-11.01.2016/ /вх. №
000030-12493-18.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12493, 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 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
ІІ. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."МОНТЕСИТО М" ООД, гр. София /изх. № 000030-154-11.01.2016/ /вх. № 00003012379-17.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12379, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне“, ул. „Поп Грую“ № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне“, ул. „Поп Грую“ № 88А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-161-11.01.2016/ /вх. № 00003012620-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12620, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-139-11.01.2016/ /вх. № 000030-1253221.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12532, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-252-13.01.2016/ /вх. № 000030-7307.01.2016/
На 07.01.2016 г. с вх. № № 000030-73, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева-Митева –
управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-137-11.01.2016/ /вх. № 00003012588-23.12.2015/
На 23.12.2015 г. с вх. № 000030-12588, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.- СОФИЯ ВМ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов” № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.СОФИЯ ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.- СОФИЯ ВМ” ЕООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-243-13.01.2016/ /вх. № 00003074-07.01.2016/
На 07.01.2016 г. с вх. № 000030-74, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано заедно и поотделно от Георги
Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.Кърджали, бул. „България” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-238-13.01.2016/ /вх. №
000030-11836-08.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е. Г. ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за увеличение с 6 /шест/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети
март” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-140-11.01.2016/ /вх. № 000030-1258923.12.2015/
На 23.12.2015 г. с вх. № 000030-12589, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
бул. „България” № 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
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев – управител и Иван Димитров Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-144-11.01.2016/ /вх. № 00003012616-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-143-11.01.2016/ /вх. № 00003012617-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-147-11.01.2016/ /вх. № 00003012607-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12607, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД,
гр. Ботевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НУШИ
67” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”,
№ 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Луковит,
област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ТИ-ВИ-67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-150-11.01.2016/ /вх. № 00003012610-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67” ООД,
гр. Ботевград, 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. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИ-ВИ67” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-121-11.01.2016/ /вх. № 000030-1261929.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12619, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-168-11.01.2016/ /вх. № 00003012592-23.12.2015/
На 23.12.2015 г. с вх. № 000030-12592, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, 10–ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, 10–ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-225-13.01.2016/ /вх. № 000030-8908.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-89, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД Д, гр. София,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 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 „ГОЧЕВСТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев
и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-250-13.01.2016/ /вх. № 000030-88-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-88, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к.
„Христо Смирненски”, бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-247-13.01.2016/ /вх. №
000030-12624-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12624, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030229-13.01.2016/ /вх. № 000030-57-06.01.2016/
На 06.01.2016 г. с вх. № 000030-57, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА –
СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, обл. Бургас, ул. „Александър
Стамболийски” № 5А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 „ДЕНИ
– ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева –
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, обл. Бургас, ул. „Александър
Стамболийски” № 5А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-245-13.01.2016/ /вх. № 000030-10611.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № № 000030-106, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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
„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 автомата в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-274-14.01.2016/ /вх. № 000030-10711.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № № 000030-107, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32"БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-277-14.01.2016/ /вх. № 000030-11011.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № № 000030-110, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център
„GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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
„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 автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център „GM”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-235-13.01.2016/ /вх. № 000030170-11.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-231-13.01.2016/ /вх. № 000030-10311.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-103, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТАРИ 2007” ООД, гр. Сандански, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Македония” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ТАРИ
2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, обл. Благоевград,
ул. „Македония” № 39, ЕИК: 101753991, представлявано от Румен Стоянов Граматиков –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Македония” № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ГРАНД КАЗИНО- 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-233-13.01.2016/ /вх. № 00003012618-29.12.2015/
На 29.12.2015 г. с вх. № 000030-12618, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-221-13.01.2016/ /вх. № 00003094-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-94, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-276-14.01.2016/ /вх. № 000030182-12.01.2016/
На 12.01.2016 г. с вх. № 000030-182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-272-14.01.2016/ /вх. № 000030-10811.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-108, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАРИНА” ООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
„КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул.
„Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”, ЕИК: 121205664, представлявано от
Петьо Христов Найденов - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез
„Студентски общежития”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-281-14.01.2016/ /вх. №
000030-210-13.01.2016/
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-210, 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 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. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-286-14.01.2016/ /вх.
№ 000030-177-12.01.2016/
На 12.01.2016 г. с вх. № 000030-177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-292-14.01.2016/ /вх. № 000030205-13.01.2016/
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-205, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“ № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-293-14.01.2016/ /вх. № 000030208-13.01.2016/
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-294-14.01.2016/ /вх. № 000030206-13.01.2016/
На 13.01.2016 г. с вх. № 000030-206, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”,
ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей
Яворов Матев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-273-14.01.2016/ /вх. № 000030-11511.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,

Стр. 60
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя на
игралните модули на игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14211.01.2016/ /вх. № 000030-12518-21.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12518, 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/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Първомай, обл. Благоевград, ул. „Младост“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14811.01.2016/ /вх. № 000030-12587-23.12.2015/
На 23.12.2015 г. с вх. № 000030-12587, 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
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приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на
2 /два/ тото пункта и откриване на 1 /един/ 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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Мотописта“, ул. „Червена роза“ № 50;
2. гр. София, Сточна гара – пазара, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 1.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 62.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15311.01.2016/ /вх. № 000030-24-04.01.2016/
На 04.01.2016 г. с вх. № 000030-24, 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 закриване на 1
/един/ тото пункт и откриване на 1 /един/ 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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Лозница, обл. Русе, ул. „Дружба“ № 24.
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II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Перник, ж. к. „Църква“, ул. „Димитър Благоев“ № 141.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-16011.01.2016/ /вх. № 000030-26-04.01.2016/
На 04.01.2016 г. с вх. № 000030-26, 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/ 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 – изпълнителен директор, 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. Благоевград, кв. „Запад“ № 26, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24413.01.2016/ /вх. № 000030-79-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-79, 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 12
/дванадесет/ тото 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 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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Сливен, промишлена зона в североизточен край на УПИ Х, кв. 34, пред Кауфланд
/SB01/;
2. гр. Шумен, ул. „Бели Лом“ на кръста с ул. „Б. Българанов“, хипермаркет Кауфланд
/SН98/;
3. гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски“ № 96А, Кауфланд /DU99/;
4. гр. София, ул. Проф. д-р Иван Странски“ № 20, кв. „Малинова долина“ – Кауфланд
/S973/;
5. гр. Бургас, кв. „Изгрев“, ул. „Транспортна“ № 21, Кауфланд /BB97/;
6. гр. Варна, бул. „Елена“, спирка „Химик“, посока бул. „Константин и Фружин“
срещу поща Владиславово /V067/;
7. гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62 /S031/;
8. гр. София, УПИ 1-25, кв. 16, м. Младост 3, до 25 ДКЦ /S077/;
9. гр. София, метростанция Сердика, източен вестибюл, помещение 1 /S980/;
10. гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“/ул. „Петко Енев“ до РЕП /NZ02/;
11. гр. Асеновград, ул. „Хаджи Димитър Стоилов“ № 1 – Кауфланд /А009/;
12. гр. Раднево, УПИ IV – 342 в кв. 93 /RD01/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24813.01.2016/ /вх. № 000030-84-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-84, 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 закриване на 2
/два/ тото 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 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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
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Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Свобода“ до бл. № 26;
2. гр. София, ул. „Червена роза“ № 13, вх. Б, ет. 1, магазин № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-251-13.01.2016/ /вх. № 000030-9708.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-97, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ пункта и откриване на 3 /три/
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
2. гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, II м. р. /Кайсиева градина“;
3. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №4;
4. гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска“ № 43.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, ул. „Стоян Ц. Даскалов“ № 25;
2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-13211.01.2016/ /вх. № 000030-12517-21.12.2015/
На 21.12.2015 г. с вх. № 000030-12517, 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/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Първомай, обл. Благоевград, ул. „Младост“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-14511.01.2016/ /вх. № 000030-12586-23.12.2015/
На 23.12.2015 г. с вх. № 000030-12586, 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/ тото пункт и закриване
на 2 /два/ тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
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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:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Мотописта“, ул. „Червена роза“ № 50;
2. гр. София, Сточна гара – пазара, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 1.
II. 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. Бургас, ул. „Сливница“ № 62.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15211.01.2016/ /вх. № 000030-23-04.01.2016/
На 04.01.2016 г. с вх. № 000030-23, 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/ тото пункт и закриване
на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Лозница, обл. Русе, ул. „Дружба“ № 24.
II. 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. Перник, ж. к. „Църква“, ул. „Димитър Благоев“ № 141.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-15511.01.2016/ /вх. № 000030-25-04.01.2016/
На 04.01.2016 г. с вх. № 000030-25, 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/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за 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. Благоевград, кв. „Запад“ № 26, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-23913.01.2016/ /вх. № 000030-78-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-78, 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 12 /дванадесет/ тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
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Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Сливен, промишлена зона в североизточен край на УПИ Х, кв. 34, пред Кауфланд
/SB01/;
2. гр. Шумен, ул. „Бели Лом“ на кръста с ул. „Б. Българанов“, хипермаркет Кауфланд
/SН98/;
3. гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски“ № 96А, Кауфланд /DU99/;
4. гр. София, ул. Проф. д-р Иван Странски“ № 20, кв. „Малинова долина“ – Кауфланд
/S973/;
5. гр. Бургас, кв. „Изгрев“, ул. „Транспортна“ № 21, Кауфланд /BB97/;
6. гр. Варна, бул. „Елена“, спирка „Химик“, посока бул. „Константин и Фружин“
срещу поща Владиславово /V067/;
7. гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62 /S031/;
8. гр. София, УПИ 1-25, кв. 16, м. Младост 3, до 25 ДКЦ /S077/;
9. гр. София, метростанция Сердика, източен вестибюл, помещение 1 /S980/;
10. гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“/ул. „Петко Енев“ до РЕП /NZ02/;
11. гр. Асеновград, ул. „Хаджи Димитър Стоилов“ № 1 – Кауфланд /А009/;
12. гр. Раднево, УПИ IV – 342 в кв. 93 /RD01/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-24613.01.2016/ /вх. № 000030-81-08.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-81, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж. к. „Свобода“ до бл. № 26;
2. гр. София, ул. „Червена роза“ № 13, вх. Б, ет. 1, магазин № 3.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.7."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-253-13.01.2016/ /вх. № 000030-9808.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-98, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в закриване на 4 /четири/ пункта, откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
2. гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, II м. р. /Кайсиева градина“;
3. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 4;
4. гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска“ № 43.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, ул. „Стоян Ц. Даскалов“ № 25;
2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-249-13.01.2016/ /вх. № 000030-9608.01.2016/
На 08.01.2016 г. с вх. № 000030-96, 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
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„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ пункта и откриване на 3 /три/
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 следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
2. гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, II м. р. /Кайсиева градина“;
3. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №4;
4. гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Търговска“ № 43.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, ул. „Стоян Ц. Даскалов“ № 25;
2. гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 101;
3. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. 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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-167-11.01.2016/ /вх. № 000030-1250918.12.2015/
На 18.12.2015 г. с вх. № 000030-12509 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
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Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за инсталиране на 1 /един/ брой джакпот
система в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-241-13.01.2016/ /вх. № 00003067-07.01.2016/
На 07.01.2016 г. с вх. № 000030-67, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за инсталиране на 1 /един/ брой джакпот система в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-242-13.01.2016/ /вх.
№ 000030-68-07.01.2016/
На 07.01.2016 г. с вх. № 000030-68, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1,
ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ и Мехмет Тан – изпълнителни
директори, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-234-13.01.2016/ /вх. № 000030111-11.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-111, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ПАЛМС БУРГАС“ ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано от Жечо Иванов Маринов – управител, и Таня Пейчева Стоянова - управител,
заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-23713.01.2016/ /вх. № 000030-12639-30.12.2015/
На 30.12.2015 г. с вх. № 000030-12639, 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 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, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-279-14.01.2016/ /вх. № 000030169-11.01.2016/
На 11.01.2016 г. с вх. № 000030-169, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“,
бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

