РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-6344
Гр. София, 03.06.2016 г.
Днес, 03 юни 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 гн Данчо Желев – 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. № 526-01.06.2016г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6120-01.06.2016/ /вх. № 000030-558019.05.2016/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6131-01.06.2016/ /вх. № 0000305855-26.05.2016/
1.2."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6130-01.06.2016/ /вх. №
000030-5856-26.05.2016/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6137-01.06.2016/ /вх. № 000030-609431.05.2016/
2. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6202-02.06.2016/ /вх. №
000030-5526-18.05.2016/
Раздел пети. Разглеждане на 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."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6192-02.06.2016/ /вх. № 0000305407-13.05.2016/
1.2."МИХАИЛ КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-6189-02.06.2016/ /вх. № 0000305408-13.05.2016/
1.3."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6188-02.06.2016/ /вх. № 0000305889-26.05.2016/
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Раздел шести. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6139-01.06.2016/ /вх. № 000030-557919.05.2016/
Раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6186-02.06.2016/ /вх. № 0000306100-01.06.2016/
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6209-02.06.2016/ /вх. № 000030-616702.06.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6166-02.06.2016/ /вх. №
000030-5574-19.05.2016/
2.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6164-02.06.2016/ /вх. № 000030-559520.05.2016/
2.3."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6163-02.06.2016/ /вх. № 000030-556719.05.2016/
2.4."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6162-02.06.2016/ /вх. № 000030-556819.05.2016/
2.5."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6161-02.06.2016/ /вх. № 000030-556919.05.2016/
2.6."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6160-02.06.2016/ /вх. № 000030-557019.05.2016/
2.7."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6127-01.06.2016/ /вх. №
000030-5921-27.05.2016/
2.8."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6190-02.06.2016/ /вх. № 0000305885-26.05.2016/
2.9."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6150-01.06.2016/ /вх. № 0000305924-27.05.2016/
2.10."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6158-01.06.2016/ /вх. №
000030-5903-27.05.2016/
2.11."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6151-01.06.2016/ /вх. № 000030-556619.05.2016/
2.12."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6153-01.06.2016/ /вх. № 000030-559020.05.2016/
2.13."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6152-01.06.2016/ /вх. №
000030-5584-20.05.2016/
2.14."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-6157-01.06.2016/ /вх. № 000030-552418.05.2016/
2.15."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6154-01.06.2016/ /вх. №
000030-5486-17.05.2016/
2.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6155-01.06.2016/ /вх. №
000030-5487-17.05.2016/
2.17."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6145-01.06.2016/ /вх. № 000030-5581-20.05.2016/
2.18."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6148-01.06.2016/ /вх. № 000030-5582-20.05.2016/
2.19."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6147-01.06.2016/ /вх. № 000030-5585-20.05.2016/
2.20."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6144-01.06.2016/ /вх. № 000030-605031.05.2016/
2.21."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6191-02.06.2016/ /вх. № 000030-605131.05.2016/
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2.22."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6136-01.06.2016/ /вх. №
000030-5651-25.05.2016/
2.23."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6138-01.06.2016/ /вх. № 000030-588826.05.2016/
2.24."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6134-01.06.2016/ /вх. № 000030-593930.05.2016/
2.25."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6135-01.06.2016/ /вх. № 000030-594130.05.2016/
2.26."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6142-01.06.2016/ /вх. № 000030-551118.05.2016/
2.27."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6141-01.06.2016/ /вх. № 000030-551218.05.2016/
2.28."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6124-01.06.2016/ /вх. № 000030-551618.05.2016/
2.29."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6140-01.06.2016/ /вх. № 000030-551718.05.2016/
2.30."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-6133-01.06.2016/ /вх. № 000030-589627.05.2016/
2.31."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6117-01.06.2016/ /вх. № 0000305938-30.05.2016/
2.32."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6119-01.06.2016/ /вх. № 0000305940-30.05.2016/
2.33."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-6132-01.06.2016/ /вх. №
000030-5887-26.05.2016/
2.34."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6143-01.06.2016/ /вх. № 0000305571-19.05.2016/
2.35."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6121-01.06.2016/ /вх. №
000030-6028-30.05.2016/
2.36."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-6126-01.06.2016/ /вх. № 000030-550918.05.2016/
2.37."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6128-01.06.2016/ /вх. № 000030-558620.05.2016/
2.38."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-6129-01.06.2016/ /вх. № 000030-593027.05.2016/
2.39."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6125-01.06.2016/ /вх. № 000030-558320.05.2016/
2.40."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-6115-01.06.2016/ /вх. № 000030-591627.05.2016/
2.41."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-6118-01.06.2016/ /вх. № 0000305593-20.05.2016/
2.42."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6193-02.06.2016/ /вх. № 000030-592027.05.2016/
2.43."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6194-02.06.2016/
/вх. № 000030-6078-31.05.2016/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-612301.06.2016/ /вх. № 000030-6047-31.05.2016/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-612201.06.2016/ /вх. № 000030-6046-31.05.2016/
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Раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6165-02.06.2016/ /вх. № 000030-559620.05.2016/
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-611601.06.2016/ /вх. № 000030-5929-27.05.2016/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6185-02.06.2016/ /вх. № 000030-603831.05.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕС И ЕМ" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6156-01.06.2016/ /вх. № 000030-552118.05.2016/
2.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6146-01.06.2016/ /вх. № 0000305592-20.05.2016/
2.3."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-6159-01.06.2016/ /вх. №
000030-5905-27.05.2016/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620102.06.2016/ /вх. № 000030-6183-02.06.2016/

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн) и за залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване
на факти (онлайн):
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6206-02.06.2016/ /вх. № 000030-592527.05.2016/
4.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6207-02.06.2016/ /вх. № 000030-609131.05.2016/
Раздел девети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6187-02.06.2016/ /вх. № 000030-419208.04.2016/
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-6208 от 02.06.2016 г.
Раздел единадесети. 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. № 52601.06.2016г./
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.m88sb.com/
http://www.kudoscasino.com/
https://www.galaxypig.com/
https://www.staybet.com/
https://www.royalbloodclub.com/
https://www.playamo.com/
http://www.assosplay.com/
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https://www.playvividcasino.com/
https://www.luckland.com/
https://www.afroditecasino.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 79 от 2015 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
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.m88sb.com/
2. http://www.kudoscasino.com/
3. https://www.galaxypig.com/
4. https://www.staybet.com/
5. https://www.royalbloodclub.com/
6. https://www.playamo.com/
7. http://www.assosplay.com/
8. https://www.playvividcasino.com/
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9. https://www.luckland.com/
10. https://www.afroditecasino.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 на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-6149-01.06.2016
г./,/вх. № 000030-6042-31.05.2016 г./
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6042, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
“Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от
Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева - управители,
1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

DGP - LC
ИА-2602 от 25.05.2016 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:
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разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
1070
2016
Видео слот игри:
1. BURNING FRUITS;
2. ROYAL JEWELS;
3. JACK SAROBOS;
4. HONG LONG;
5. CHAMBOHUA;
6. BUKU BORA;
7. SMAKYBOO;
8. KOTE MATE;
9. TOPATOO;
10. KIN HOUSE;
11. QUICK STAMP;
12. WINCH & WHEELS;
13. BEAR’S CORNER;
14. SILVER HAUBERK;
15. AMECAR FORCE;
16. LUCKY SEARCH;
17. WELKIN GUARDS;
18. ALCHENY’S ELEMENTS;
19. MESOZOIC TALES;
20. COSMOS JUMPING;
21. TYNOOCHKY;
22. MUSHROOM FABLE;
23. ZAHMELUSHA;
24. WINE TREASURY;
25. GOLDEN FLEECE;
26. RUDACOP.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„АЙ ДИ ЕС 5“ ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6197-02.06.2016 г./,/вх. № 000030-610401.06.2016 г./
На 01.06.2016 г. с вх. № 000030-6104, е подадено писмено заявление от „АЙ ДИ ЕС 5”
ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта
(ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представения от „АЙ ДИ ЕС 5” ООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, гр. Варна, община Варна, район “Младост”, ул. „Гео Милев”
No 2, ет. 1, ЕИК: 1131487564, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PGA

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Multigame BGR-15
ИА-2604 от 30.05.2016 г.
Amatic Industries GmbH., Austria
„АЙ ДИ ЕС 5” ООД /
№ 000030-3590/27.05.2014 г. за внос и
разпространение на игрално оборудване

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

02510-02913
2016 г.
Видео слот 35 игри:
1. ARISING PHOENIX;
2. BELLS ON FIRE;
3. BELLS ON FIRE HOT;
4. BELLS ON FIRE ROMBO;
5. CAST A SPELL;
6. COOL DIAMONDS II;
7. DRAGON’S KINGDOM;
8. DRAGON’S PEARL;
9. FORTUNA’S FRUITS;
10. FRUIT KABOOM!
11. GOLDEN BOOK;
12. HOT DIAMONDS;
13. HOT SCATTER;
14. HOT SEVEN;
15. HOT STAR;
16. HOT STOP;
17. HOT TWENTY;
18. LADY JOKER;
19. LUCKY BELLS;
20. MAGIC FOREST;
21. MERMAIDS GOLD;
22. MERRY FRUITS;
23. PARTY TIME;
24. PRINCE & CINDERELLA;
25. RED CHILLI;
26. ROMAN LEGION;
27. ROYAL UNICORN;
28. STAR RISING;
29. TRAIN ROBBERY;
30. TWEETY BIRDS;
31. WILD DIAMONDS;
32. WILD RESPIN;
33. WILD SEVEN;
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34. WILD SHARK;
35. WILD STARS;
Покер игри:
36. DEUCES WILD;
37. DOUBLE DOUBLE BONUS;
38. JOKER POKER;
39. JACKS OR BETTER;
40. TENS OR BETTER.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6120-01.06.2016/ /вх. № 000030-558019.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5580, 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 „НОВА АЛМ” ООД,
гр. Варна, за промени в обстоятелствата, вписани по Търговски регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „НОВА АЛМ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, К.
„Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен Людмилов
Македонски - управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6131-01.06.2016/ /вх. № 0000305855-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5855, 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 „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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

Стр. 10
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 за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56,
ЕИК: 175263920, представлявано от Мариела Грозданова Любенова - управител, за промени в
управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6130-01.06.2016/ /вх. №
000030-5856-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5856, 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 „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”
ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Мариела Грозданова
Любенова – управител, за промяна на управителя на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6137-01.06.2016/ /вх. № 0000306094-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6094, 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 „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение,
с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Гьорги Дамяновски, който представлява
дружеството с един управител, за промяна в състава на управителния орган на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-620202.06.2016/ /вх. № 000030-5526-18.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5526, 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 „НОВО ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 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 „НОВО
ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от
управителите Гьорги Дамяновски и Милош Пеич и от прокуристите Томаш Мачий
Петриковски, Живко Ковачевич и Илиас Басиурис, като всеки прокурист представлява
дружеството заедно с един управител, за промяна в името и управлението 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 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."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6192-02.06.2016/ /вх. №
000030-5407-13.05.2016/
На 13.05.2016 г. с вх. № 000030-5407, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Аксаково, 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.
Тервел, област Добрич, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тервел, област
Добрич, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1, 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.
1.2."МИХАИЛ КОРАДОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-6189-02.06.2016/ /вх. №
000030-5408-13.05.2016/
На 13.05.2016 г. с вх. № 000030-5408, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр.
Пловдив, 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.
Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„МИХАИЛ КОРАДОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, бул. „Шипка” № 1, ЕИК: 040779844, представляван от Михаил Костадинов
Корадов /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1,
с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6188-02.06.2016/ /вх. № 0000305889-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5889, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГАШАНС ГРУП” ООД, гр.
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Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, „ГКПП Лесово - Контактна зона” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МЕГАШАНС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Лерин” № 29, ЕИК: 103960939, представлявано от Стоян Йорданов Стоянов - управител
и Васил Любенов Василев - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, „ГКПП
Лесово - Контактна зона” № 1, с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/
броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6139-01.06.2016/ /вх. № 000030-557919.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5579, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София,
за 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. Габрово, бул.
„Могильов” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ГОЧЕВ-СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Сотир Ангелов Гочев – управител,
и Димитър Михайлов Петков - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47, с 23
/двадесет и три/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София:
1. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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2. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6186-02.06.2016/ /вх. № 0000306100-01.06.2016/
На 01.06.2016 г. с вх. № 000030-6100, 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 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино в 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 8 /осем/ броя игрални автомата 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.
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6209-02.06.2016/ /вх. № 000030-616702.06.2016/
На 02.06.2016 г. с вх. № 000030-6167 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за подмяна
на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л
„София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6166-02.06.2016/ /вх. №
000030-5574-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5574, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с
5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автоматив игрална зала с
адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Тутракан,
област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6164-02.06.2016/ /вх. № 000030-559520.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № № 000030-5595, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
„Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, за подмяна на 5 /пет/ 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.
2.3."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6163-02.06.2016/ /вх. № 0000305567-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5567, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6162-02.06.2016/ /вх. № 0000305568-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик
Борис Стефанов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов” № 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.
2.5."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6161-02.06.2016/ /вх. № 0000305569-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян
Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6160-02.06.2016/ /вх. № 0000305570-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски” № 128.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 128.
Държавната 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."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6127-01.06.2016/ /вх.
№ 000030-5921-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5921, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр.
Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6190-02.06.2016/ /вх. №
000030-5885-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” EООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 2 /два/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Девня, обл.
Варна, кв. „Река Девня”, ул. „Петричка” № 3.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул.
„Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Девня, обл. Варна, кв. „Река
Девня”, ул. „Петричка” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6150-01.06.2016/ /вх. №
000030-5924-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Суворово, област Варна, ул. „Драган Стоянов” № 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 „ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул.
„Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Суворово, област Варна,
ул. „Драган Стоянов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД, гр. Аксаково,
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."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6158-01.06.2016/ /вх. №
000030-5903-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № № 000030-5903, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
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Ботевград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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.
2.11."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6151-01.06.2016/ /вх. № 000030-556619.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Държавната 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."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6153-01.06.2016/ /вх. № 000030-559020.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5590, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и подмяна на 4 /четири/ броя игрални
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автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6152-01.06.2016/ /вх. №
000030-5584-20.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № № 000030-5584, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Русе” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОКАМ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”,
жк. „Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479, представлявано от Марийка
Димитрова Сотирова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ул. „Русе” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-6157-01.06.2016/ /вх. № 0000305524-18.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5524, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИВ ГЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу Арванитопулос –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6154-01.06.2016/
/вх. № 000030-5486-17.05.2016/
На 17.05.2016 г. с вх. № 000030-5486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6155-01.06.2016/
/вх. № 000030-5487-17.05.2016/
На 17.05.2016 г. с вх. № № 000030-5487, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
Държавната 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."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6145-01.06.2016/ /вх. № 000030-558120.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разград, бул.
„България” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград,
бул. „България” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.18."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6148-01.06.2016/ /вх. № 000030-558220.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5582, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 1, х-л „Аида“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 1, х-л „Аида“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” 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."ФСО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6147-01.06.2016/ /вх. № 000030-558520.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5585, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Отец Паисий” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ФСО”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150,
вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Отец Паисий” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 25
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6144-01.06.2016/ /вх. № 0000306050-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6050, 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, р-н „Подуяне”,
ул. „Макгахан” - пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул.
„Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6191-02.06.2016/ /вх. № 0000306051-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6051, 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, р-н „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

Стр. 26
Против - няма.
2.22."ДЖОНС ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6136-01.06.2016/ /вх.
№ 000030-5651-25.05.2016/
На 25.05.2016 г. с вх. № 000030-5651, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Черни връх“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко
Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо Благоев Георгиев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх“ № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6138-01.06.2016/ /вх. № 000030-588826.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5888, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо
Самсаров“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 27
2.24."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6134-01.06.2016/ /вх. № 0000305939-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-5939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико
Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново, ул. „Бузлуджа”
№ 43, вх. Б.
Държавната 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."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6135-01.06.2016/ /вх. № 000030-594130.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-5941, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар,
област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 28
Против - няма.
2.26."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6142-01.06.2016/ /вх. № 000030-551118.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5511, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав,
област Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за увеличение
с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен,
ул. „Борис Спиров“ № 60.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6141-01.06.2016/ /вх. № 000030-551218.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5512, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица,
област Велико Търново, ул.“Михаил Друмев“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико
Търново, ул. „Михал Друмев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 29
За - 4
Против - няма.
2.28."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6124-01.06.2016/ /вх. № 000030-551618.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Георги Бакалов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, вх. А, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Георги Бакалов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6140-01.06.2016/ /вх. № 000030-551718.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5517, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч,
ул. „Генерал Гурко“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Генерал
Гурко“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 30
2.30."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-6133-01.06.2016/ /вх. № 000030-589627.05.2016/
На 27.05.2015 г. с вх. № 000030-5896, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр.
Поморие, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
ул. „Проф. Стоянов“ № 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ж.к. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
ул. „Проф. Стоянов“ № 72.
Държавната 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."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6117-01.06.2016/ /вх. № 0000305938-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-5938, 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.
Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП-09“ ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 31
Против - няма.
2.32."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6119-01.06.2016/ /вх. № 0000305940-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-5940, 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 1 /един/ брой игрален автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 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.
2.33."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-6132-01.06.2016/ /вх.
№ 000030-5887-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № № 000030-5887, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”
ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и
Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 32
2.34."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6143-01.06.2016/ /вх. №
000030-5571-19.05.2016/
На 19.05.2016 г. с вх. № 000030-5571, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Чипровци” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6121-01.06.2016/ /вх. №
000030-6028-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-6028, 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 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.
Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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 подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин“ № 2в.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е. Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 33
Против - няма.
2.36."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-6126-01.06.2016/ /вх. № 000030-550918.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ВАЛ СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, 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."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6128-01.06.2016/ /вх. № 000030-558620.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5586, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов” № 6 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЕЛТ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за намаление с 1
/един/ брой игрален автомат и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов” № 6 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 34
За - 4
Против - няма.
2.38."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-6129-01.06.2016/ /вх. № 0000305930-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична,
обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул.
”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична,
обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ВИДОЛА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6125-01.06.2016/ /вх. № 000030-558320.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ и 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. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВИДОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда”, ж.к.
„Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125, представлявано от Васил Видолов
Видолов - управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИДОЛА” 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.

Стр. 35
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-6115-01.06.2016/ /вх. № 0000305916-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр.
Петрич, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете 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
РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „22-ри октомври“ № 4,
ЕИК: 201890044, представлявано от Стоян Чавдаров Янакиев – управител, и Румен Борисов
Трендафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21,
хотел „България”.
Държавната 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."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-6118-01.06.2016/ /вх. №
000030-5593-20.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № № 000030-5593, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Благоевград, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя
игрални места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 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 „ЕВРОГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №
1, ЕИК: 130934375, представлявано от Теменужка Кънчева Иванова – управител, за подмяна
на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места със 17
/седемнадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Благоевград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 36
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6193-02.06.2016/ /вх. № 000030-592027.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5920, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“,
бл. 46, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕТИРА”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. “Коматевско
шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова Рангелова – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия“, бл. 46, партер.
Държавната 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."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-619402.06.2016/ /вх. № 000030-6078-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6078, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.

Стр. 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-612301.06.2016/ /вх. № 000030-6047-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2
/два/ 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:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 163;
2.с. Окорш, обл. Силистра, ул. „Иван Вазов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-612201.06.2016/ /вх. № 000030-6046-31.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6046, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ 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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – 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 следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 163;
2. с. Окорш, обл. Силистра, ул. „Иван Вазов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6165-02.06.2016/ /вх. № 0000305596-20.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5596, 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, за 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 заедно от Жечо Иванов Маринов и Таня Пейчева Стоянова - управители,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за 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.
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-611601.06.2016/ /вх. № 000030-5929-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5929, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10,
офис 26, ЕИК: 203239833, представлявано от Ирина Благомирова Божилова – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6185-02.06.2016/ /вх. № 000030-603831.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Илинден”, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК:
131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕС И ЕМ" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-6156-01.06.2016/ /вх. № 000030-552118.05.2016/
На 18.05.2016 г. с вх. № 000030-5521, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС И ЕМ ” ЕООД, гр. Аксаково, за

Стр. 40
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул.
„Марциана” № 17.
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 „ЕС И ЕМ ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Аксаково, област Варна, община Аксаково, ул. „Батова” № 7, ЕИК:
103699108, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул. „Марциана” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6146-01.06.2016/ /вх. №
000030-5592-20.05.2016/
На 20.05.2016 г. с вх. № 000030-5592, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2,
магазин № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК:
202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски – управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, 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.
2.3."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-6159-01.06.2016/ /вх. №
000030-5905-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5905, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
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Ботевград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян
Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова –
управител, гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, 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.
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620102.06.2016/ /вх. № 000030-6183-02.06.2016/
На 02.06.2016 г. с вх. № 000030-6183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 4 /четири/ броя
образци на талони за участие в нова разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО” - първи тираж, 4
000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на разновидност с
наименование „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
нова разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО” - първи тираж, 4 000 000 бр. с номинална стойност
– 2 лв.

Стр. 42
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн) и за залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване
на факти (онлайн):
4.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6206-02.06.2016/ /вх. № 000030-592527.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и
адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St.
Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, Игрални условия и правила
за организиране онлайн на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6207-02.06.2016/ /вх. № 000030-609131.05.2016/
На 31.05.2016 г. с вх. № 000030-6091, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране онлайн на залагания
върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и
адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St.
Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, Игрални условия и правила
за организиране онлайн на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с
познаване на факти.

Стр. 43
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. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6187-02.06.2016/ /вх. № 000030-419208.04.2016/
На 26.05.2016 г. с писмо с вх. № 000030-5892, ДКХ е уведомена за допусната очевидна
фактическа грешка в Решение № 000030-4808/27.04.2016 г., което да се отрази в издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5515 от 18.05.2016 г.
На 08.04.2016 г. с вх. № 000030-4192, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 9 /девет/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, „Отец Паисий Хилендарски”
№ 8.
Грешката в Решение № 000030-4808/27.04.2016 г. се изразява в следното:
В списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
допусната грешка в изписването на типа и идент. № на игрални автомати на позиции № 22 и
23, а именно:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Игрални
места (бр.)

22.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД

140107-102

2525

1

23.

БАРГЕЙМ

BG 134-03, Gamopolis
Speedway 70
BG 134-03, Gamopolis
Speedway 70

„Казино Технологии” АД

140107-103

2525

1

Вярното изписване на типа и идент. № на игрални автомати на позиции № 22 и 23,
които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е:
Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Игрални
места
(бр.)

22.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД

160406-102

2580

1

23.

БАРГЕЙМ

BG 137-03, Gamopolis
Speedway 71
BG 137-03, Gamopolis
Speedway 71

„Казино Технологии” АД

160406-103

2580

1

№

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка в Решение № 000030-4808/27.04.2016 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5515 от
18.05.2016 г. на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, изразяваща се в грешка в изписването
на типа и идент. № на игрални автомати на позиции № 22 и 23, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места, както следва:

Стр. 44
Наименование

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.

JOPPY
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
JOPPY
JOPPY
JOPPY

JMG -1
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
CRAZY BUGS
CRAZY BUGS
CRAZY BUGS

00JM2767
040413-020
040413-021
00JM2479
00JM2426
00JM2481

7.

Premier Multi-6

EGT

100349

2562.1

1

8.

Premier Multi-5

EGT-VS 8

101799

2403

1

9.

Premier Multi-4

EGT–VS8

92878

2294

1

10.

Vega Vision Multi -10

EGT–VS3

07725

2251

1

11.

Vega Vision Multi -9

EGT–VS3

07727

2039

1

12.

Vega Vision Multi -7

EGT – VS3

05777

1937

1

13.

Vega Vision Multi -8

EGT – VS3

05778

1946

1

14.

PREMIER MULTI – 6

EGT

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД

Уд-ние за
одобрен тип
ИА
203.1
035.3
035.3
457
457
457

118167

2562.1

1

№

15.

16.

IMPERA LINE HD
EDITION # 3, V6.0820
Build 4950
IMPERA LINE HD
EDITION # 3, V6.0820
Build 4950

Игр.
места
(бр.)
1
1
1
1
1
1

FV 600 F2

Austrian Gaming Industries
GmbH

548138

2570

1

FV 600 F2

Austrian Gaming Industries
GmbH

548139

2570

1

119372

2533

1

119373

2533

1

119374

2533

1

„Казино Технологии” АД

160406-100

2525

1

„Казино Технологии” АД

160406-101

2525

1

„Казино Технологии” АД

160406-102

2580

1

„Казино Технологии” АД

160406-103

2580

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM100262

2352

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM100263

2352

1

89585

2394.1

1

89586

2394.1

1

89587

2394.1

1

89588

2394.1

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM5950

2447

1

„ДЖЕЙ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM5951

2526

1

Pockaj d.o.o.

2308-110025/1

1769

4

17.

Diamond Life Multi-1

EGT

18.

Diamond Life Multi-1

EGT

19.

Diamond Life Multi-1

EGT

20.

БАРГЕЙМ

21.

БАРГЕЙМ

22.

БАРГЕЙМ

23.

БАРГЕЙМ

24.

JOPPY

25.

JOPPY

BG 134-03, Gamopolis
Speedway 70
BG 134-03, Gamopolis
Speedway 70
BG 137-03, Gamopolis
Speedway 71
BG 137-03, Gamopolis
Speedway 71
United Dreams
Multigame
United Dreams
Multigame

26.

Egypt Quest Multi-1

EGT-VS7

27.

Egypt Quest Multi-1

EGT-VS7

28.

Egypt Quest Multi-1

EGT-VS7

29.

Egypt Quest Multi-1

EGT-VS7

30.

JOPPY

31.

JOPPY

32.

Automatic Electronic
Roulette

Amatic Multi Game
BGR-13
Amatic Multi Game
BGR-16
Alfastreet R4TS

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

Стр. 45
По раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-6208 от 02.06.2016 г.
След като разгледа изложените обстоятелства в Докладна записка с изх. № 0000306208/02.06.2016 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
В изпълнение на Решение № 3351/16.05.2016 г. на АССГ разпорежда издаването
на удостоверение по чл. 34, ал. 1 от ЗХ на „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“
ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление: Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм
Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от Стивън Рой
Иберсън – директор и Джоузеф Франсис Борг - секретар, за организиране на онлайн
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.bet365.com.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

