РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-8127
гр. София, 22.07.2016 г.
Днес, 22 юли 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 Маргарита
Контантинова - Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 600-30.06.2016г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1„ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7628-04.07.2016г./
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО РЕД БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7824-18.07.2016/ /вх. № 0000307734-12.07.2016/
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7917-21.07.2016/ /вх. № 000030-786919.07.2016/
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7651-06.07.2016/ /вх. № 0000305381-13.05.2016/
1.2."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7653-06.07.2016/ /вх. № 0000306839-23.06.2016/
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-7432-29.06.2016/
/вх. № 000030-5886-26.05.2016/
1.2."ХЕППИ ГЕЙМС" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7691-07.07.2016/ /вх. № 0000305926-27.05.2016/
1.3."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7828-18.07.2016/ /вх. № 000030-603030.05.2016/
1.4."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7855-18.07.2016/ /вх. № 000030-603330.05.2016/
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1.5."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-7883-19.07.2016/ /вх. № 000030-763605.07.2016/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване:
1.1."ПЛЕЙЛИНК" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7723-11.07.2016/ /вх. № 000030-634206.06.2016/
1.2."ФИЕСТА СЪРВИСИЗ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7927-21.07.2016/ /вх. № 0000307639-05.07.2016/
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-7630-05.07.2016/ /вх. № 000030-727929.06.2016/
1.2."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-7622-04.07.2016/ /вх. №
000030-7280-29.06.2016/
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7725-11.07.2016/ /вх. № 000030-767406.07.2016/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7829-18.07.2016/ /вх. №
000030-7729-12.07.2016/
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7836-18.07.2016/ /вх. № 0000307707-11.07.2016/
1.6."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7909-21.07.2016/ /вх. № 0000307863-19.07.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7406-29.06.2016/ /вх. № 000030-685123.06.2016/
2.2."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7407-29.06.2016/ /вх. № 000030-686023.06.2016/
2.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7408-29.06.2016/ /вх. № 000030-686223.06.2016/
2.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7410-29.06.2016/ /вх. № 000030-686323.06.2016/
2.5."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7411-29.06.2016/ /вх. № 000030-686523.06.2016/
2.6."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7412-29.06.2016/ /вх. № 000030-686823.06.2016/
2.7."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7413-29.06.2016/ /вх. № 000030-686923.06.2016/
2.8."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7393-29.06.2016/ /вх. № 000030-6974-27.06.2016/
2.9."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7398-29.06.2016/ /вх. № 000030-6978-27.06.2016/
2.10."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7385-29.06.2016/ /вх. № 0000306852-23.06.2016/
2.11."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7387-29.06.2016/ /вх. № 0000306853-23.06.2016/
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7383-29.06.2016/ /вх. № 0000306854-23.06.2016/
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7380-29.06.2016/ /вх. № 0000306855-23.06.2016/
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7378-29.06.2016/ /вх. № 0000306856-23.06.2016/
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2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7389-29.06.2016/ /вх. № 0000306850-23.06.2016/
2.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7391-29.06.2016/ /вх. № 0000306857-23.06.2016/
2.17."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7379-29.06.2016/ /вх. № 0000306858-23.06.2016/
2.18."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7382-29.06.2016/ /вх. № 0000306859-23.06.2016/
2.19."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7384-29.06.2016/ /вх. № 0000306861-23.06.2016/
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7386-29.06.2016/ /вх. № 0000306867-23.06.2016/
2.21."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7390-29.06.2016/ /вх. № 000030-686423.06.2016/
2.22."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7392-29.06.2016/ /вх. № 000030-686623.06.2016/
2.23."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7394-29.06.2016/ /вх. № 000030-687023.06.2016/
2.24."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7657-06.07.2016/ /вх. № 000030-737729.06.2016/
2.25."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7381-29.06.2016/ /вх. № 0000306916-24.06.2016/
2.26."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7656-06.07.2016/ /вх. № 000030-750530.06.2016/
2.27."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7922-21.07.2016/ /вх. № 000030-788820.07.2016/
2.28."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-7616-04.07.2016/ /вх. № 000030-691924.06.2016/
2.29."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7615-04.07.2016/ /вх. № 0000306638-17.06.2016/
2.30."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7669-06.07.2016/ /вх. № 0000307597-01.07.2016/
2.31."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7926-21.07.2016/ /вх. № 0000307915-21.07.2016/
2.32."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7724-11.07.2016/ /вх. № 0000307599-01.07.2016/
2.33."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7667-06.07.2016/ /вх. № 000030-750930.06.2016/
2.34."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7666-06.07.2016/ /вх. № 000030-749830.06.2016/
2.35."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7665-06.07.2016/ /вх. № 000030-742729.06.2016/
2.36."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7780-14.07.2016/ /вх. № 000030-749930.06.2016/
2.37."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7704-11.07.2016/ /вх. № 000030-663917.06.2016/
2.38."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7777-14.07.2016/ /вх. № 000030-749730.06.2016/
2.39."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7664-06.07.2016/ /вх. № 000030-664017.06.2016/
2.40."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7827-18.07.2016/ /вх. № 000030-664117.06.2016/
2.41."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7834-18.07.2016/ /вх. № 000030-750030.06.2016/
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2.42."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7839-18.07.2016/ /вх. № 000030-759801.07.2016/
2.43."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-7671-06.07.2016/ /вх.
№ 000030-7515-30.06.2016/
2.44."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-7670-06.07.2016/ /вх.
№ 000030-7516-30.06.2016/
2.45."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7625-04.07.2016/ /вх. № 0000306637-17.06.2016/
2.46."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7624-04.07.2016/ /вх. № 0000306642-17.06.2016/
2.47."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7623-04.07.2016/ /вх. № 0000306643-17.06.2016/
2.48."РОСЕН ПЕРИНАРОВ" ЕТ, гр. Сандански /изх. № 000030-7673-06.07.2016/ /вх. №
000030-7357-29.06.2016/
2.49."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7672-06.07.2016/ /вх. № 000030-742829.06.2016/
2.50."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7784-14.07.2016/ /вх. № 000030-768507.07.2016/
2.51."ХАЗАРТ 09" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-7626-04.07.2016/ /вх. № 000030-735529.06.2016/
2.52."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-7627-04.07.2016/ /вх. № 000030-735629.06.2016/
2.53."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7652-06.07.2016/ /вх. № 0000307396-29.06.2016/
2.54."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7658-06.07.2016/ /вх. №
000030-7409-29.06.2016/
2.55."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7782-14.07.2016/ /вх. №
000030-7414-29.06.2016/
2.56."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7659-06.07.2016/ /вх.
№ 000030-7419-29.06.2016/
2.57."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7660-06.07.2016/ /вх. №
000030-7420-29.06.2016/
2.58."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7617-04.07.2016/ /вх. №
000030-7423-29.06.2016/
2.59."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7618-04.07.2016/ /вх. №
000030-7424-29.06.2016/
2.60."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7654-06.07.2016/ /вх. №
000030-7425-29.06.2016/
2.61."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7655-06.07.2016/ /вх. №
000030-7426-29.06.2016/
2.62."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7703-11.07.2016/ /вх. № 0000306644-17.06.2016/
2.63."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7706-11.07.2016/ /вх. № 0000306645-17.06.2016/
2.64."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7668-06.07.2016/ /вх. № 0000307596-01.07.2016/
2.65."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-7705-11.07.2016/ /вх. № 000030-663617.06.2016/
2.66."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7736-12.07.2016/ /вх. № 000030-764806.07.2016/
2.67."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7735-12.07.2016/ /вх. № 000030-764906.07.2016/
2.68."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7776-14.07.2016/ /вх. № 000030-765006.07.2016/
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2.69."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7733-12.07.2016/ /вх. № 000030-742929.06.2016/
2.70."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7785-14.07.2016/ /вх. № 000030-751230.06.2016/
2.71."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7783-14.07.2016/ /вх. № 000030-757201.07.2016/
2.72."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7835-18.07.2016/ /вх. № 000030-768607.07.2016/
2.73."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7846-18.07.2016/ /вх. № 000030-776914.07.2016/
2.74."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7871-19.07.2016/ /вх. № 000030-777014.07.2016/
2.75."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7872-19.07.2016/ /вх. № 000030-777114.07.2016/
2.76."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7728-12.07.2016/ /вх. №
000030-7611-04.07.2016/
2.77."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7727-12.07.2016/ /вх. №
000030-7646-06.07.2016/
2.78."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7719-11.07.2016/ /вх. №
000030-7513-30.06.2016/
2.79."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7720-11.07.2016/ /вх. №
000030-7514-30.06.2016/
2.80."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7721-11.07.2016/ /вх. № 0000307679-07.07.2016/
2.81."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7822-18.07.2016/ /вх. № 0000307681-07.07.2016/
2.82."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7722-11.07.2016/ /вх. № 000030-768007.07.2016/
2.83."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7781-14.07.2016/ /вх. №
000030-7697-08.07.2016/
2.84."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7775-14.07.2016/ /вх. № 0000307700-08.07.2016/
2.85."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7778-14.07.2016/ /вх. № 000030-771511.07.2016/
2.86."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7789-14.07.2016/ /вх.
№ 000030-7603-01.07.2016/
2.87."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7819-18.07.2016/ /вх. №
000030-7751-13.07.2016/
2.88."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7821-18.07.2016/ /вх. № 000030-7767-14.07.2016/
2.89."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7820-18.07.2016/ /вх. № 0000307772-14.07.2016/
2.90."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7825-18.07.2016/ /вх. № 000030-775413.07.2016/
2.91."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7826-18.07.2016/ /вх. № 000030-775613.07.2016/
2.92."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7831-18.07.2016/ /вх. № 0000307358-29.06.2016/
2.93."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7833-18.07.2016/ /вх. № 000030-7750-13.07.2016/
2.94."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7843-18.07.2016/ /вх. №
000030-7758-13.07.2016/
2.95."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7842-18.07.2016/ /вх. № 0000307730-12.07.2016/
2.96."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7837-18.07.2016/ /вх. № 000030-775513.07.2016/
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2.97."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7845-18.07.2016/ /вх. № 000030-775713.07.2016/
2.98."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7838-18.07.2016/ /вх. № 000030-775913.07.2016/
2.99."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7840-18.07.2016/ /вх. № 0000307708-11.07.2016/
2.100."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7841-18.07.2016/ /вх. № 000030-770911.07.2016/
2.101."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7853-18.07.2016/ /вх. № 0000307760-13.07.2016/
2.102."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7873-19.07.2016/ /вх. № 000030-785418.07.2016/
2.103."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7874-19.07.2016/ /вх. № 000030-776614.07.2016/
2.104."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7876-19.07.2016/ /вх. № 000030-776814.07.2016/
2.105."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-7877-19.07.2016/ /вх. №
000030-7773-14.07.2016/
2.106."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7894-20.07.2016/ /вх. №
000030-7803-14.07.2016/
2.107."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7896-20.07.2016/ /вх. №
000030-7816-18.07.2016/
2.108."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7895-20.07.2016/ /вх. №
000030-7817-18.07.2016/
2.109."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7916-21.07.2016/ /вх. №
000030-7866-19.07.2016/
2.110."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7921-21.07.2016/ /вх. №
000030-7911-21.07.2016/
2.111."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-7925-21.07.2016/ /вх. № 000030-781818.07.2016/
2.112."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7923-21.07.2016/ /вх. № 000030-788520.07.2016/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7619-04.07.2016/ /вх. № 0000306872-23.06.2016/
3.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7620-04.07.2016/ /вх. № 000030-726428.06.2016/
3.3."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-783218.07.2016/ /вх. № 000030-7645-06.07.2016/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
06.07.2016/ /вх. № 000030-7568-01.07.2016/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
14.07.2016/ /вх. № 000030-7712-11.07.2016/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
19.07.2016/ /вх. № 000030-7809-15.07.2016/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
20.07.2016/ /вх. № 000030-7850-18.07.2016/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
20.07.2016/ /вх. № 000030-7852-18.07.2016/
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7862-18.07.2016/ /вх.
12.07.2016/

№ 000030-7663№ 000030-7788№ 000030-7882№ 000030-7899№ 000030-7901№ 000030-7740-
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4.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-7859-18.07.2016/ /вх. №
000030-7738-12.07.2016/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-766206.07.2016/ /вх. № 000030-7567-01.07.2016/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-778614.07.2016/ /вх. № 000030-7711-11.07.2016/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-788119.07.2016/ /вх. № 000030-7808-15.07.2016/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-789820.07.2016/ /вх. № 000030-7849-18.07.2016/
5.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-790020.07.2016/ /вх. № 000030-7851-18.07.2016/
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7860-18.07.2016/ /вх. № 000030-774212.07.2016/
5.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7661-06.07.2016/ /вх. № 000030-750330.06.2016/
5.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7731-12.07.2016/ /вх. № 000030-769007.07.2016/
5.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7924-21.07.2016/ /вх. № 000030-788620.07.2016/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7861-18.07.2016/ /вх. № 000030-774112.07.2016/
Раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-783018.07.2016/ /вх. № 000030-7696-08.07.2016/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7880-19.07.2016/ /вх. № 0000307810-15.07.2016/
1.3."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7875-19.07.2016/ /вх. № 000030-785618.07.2016/
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7920-21.07.2016/ /вх. № 000030-790220.07.2016/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7395-29.06.2016/ /вх. № 000030-6977-27.06.2016/
2.2."ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-7621-04.07.2016/ /вх. №
000030-6995-27.06.2016/
2.3."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7431-29.06.2016/ /вх. № 000030-6989-27.06.2016/
2.4."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7430-29.06.2016/ /вх. № 000030-7001-27.06.2016/
2.5."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7787-14.07.2016/ /вх. № 0000307362-29.06.2016/
2.6."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7726-11.07.2016/ /вх. № 000030-7643-06.07.2016/
2.7."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7779-14.07.2016/ /вх. № 000030-771611.07.2016/
2.8."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7823-18.07.2016/ /вх. № 0000307699-08.07.2016/
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3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-787919.07.2016/ /вх. № 000030-7847-18.07.2016/
4. За тото игри (онлайн):
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-787819.07.2016/ /вх. № 000030-7848-18.07.2016/
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7774-14.07.2016/ /вх. № 000030-764706.07.2016/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-789720.07.2016/ /вх. № 000030-7844-18.07.2016/
Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИЗПАУ-2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7918-21.07.2016/ /вх. № 000030-788420.07.2016/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 60030.06.2016 г./
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.scratch2cash.com/
https://okscratchcards.com/
http://www.winnings.com/
http://www.365-818.com/
http://www.28365-365.com/
https://www.bettilt1.com/
https://zigzag777.com/
https://www.casinoventura.com/
https://casinojefe.com/
https://www.vegasberry.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.
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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.scratch2cash.com/
2. https://okscratchcards.com/
3. http://www.winnings.com/
4. http://www.365-818.com/
5. http://www.28365-365.com/
6. https://www.bettilt1.com/
7. https://zigzag777.com/
8. https://www.casinoventura.com/
9. https://casinojefe.com/
10. https://www.vegasberry.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-7732-12.07.2016
г./,/вх. № 000030-7692-07.07.2016 г./
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7692, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ
ДЖАКПОТ:
№ по
ред

НА

ЗА

ФОРМИРАНЕ

НА

ПРЕМИЯ

Наименование

LADY’S CARDS

Тип, версия
Протокол от изпитване №

EGT-JS31
ДП-124.1 от 06.07.2016 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.

СИСТЕМА

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

107240
2015
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2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-7906-20.07.2016 г./,/вх. №
000030-7857-18.07.2016 г./
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7857, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Илинден ул.
„Кукуш” No 7, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 137-03, Gamopolis Speedway 71
ИА-2580.1 от 14.07.2016 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-5203/05.05.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-5203/05.05.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

151108-015
2015
Видео слот 40 игри:
1. 20 Star Party;
2. 40 Shining Jewels;
3. 40 Treasures;
4. 5x High Party;
5. Alaska Wild;
6. Amazons Spear;
7. Aztec Emperor;
8. Aztec Riches;
9. Bavarian Forest;
10. Cash Robot;
11. Cat Queen;
12. Chilli Fruits;
13. Clover party;
14. Coffee Magic;
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15. Dancing Dragons;
16. Dragon Spell;
17. Duck of Luck;
18. Emerald Clover;
19. Esmeralda;
20. Fluftails;
21. Forest Nymph;
22. Fortune Fish;
23. Golden Amulet;
24. Golden Bird II;
25. Great Queen Bee;
26. Lucky Clover;
27. Misty Forest;
28. Monkey Sevens;
29. Pick the Pig;
30. Pot O’Luck;
31. Pyramid of Gold;
32. Ramesses The Great;
33. Royal Jewels;
34. Shining Treasures;
35. Silver Greek Giant;
36. The Golden Dynasty;
37. Treasures of Persia;
38. Wild Hills;
39. Wolf Valley;
40. Groovy Automat.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София /изх. № 000030-7907-20.07.2016 г./,/вх. №
000030-7858-18.07.2016 г./
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7858, е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Илинден ул.
„Кукуш” No 7, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както
следва:
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1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия
Протокол от изпитване №

BG 139-03, Gamopolis Speedway 72
ИА-2607.1 от 14.07.2016 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-5203/05.05.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ 000030-5203/05.05.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

151108-015
2015
Видео слот 40 игри:
1. 13 Black Cat;
2. 20 Star Party;
3. 40 Shining Jewels;
4. 40 Treasures;
5. Amazons Spear;
6. American Gigolo;
7. Aztec Riches;
8. Aztec Robot;
9. Bang the Bank;
10. Bavarian Forest;
11. Big Joker;
12. Bombay Gems;
13. Cash Robot;
14. Chilli Fruits;
15. Clover party;
16. Cockatoo;
17. Coffee Magic;
18. Crazy Caterpillar;
19. Duck of Luck;
20. Fluftails;
21. Full of Luck;
22. Goblin’s Gold;
23. 5x High Party;
24. Golden Monument;
25. Groovy Automat;
26. Lucky Clover;
27. Magic Coffe Time;
28. Mighty Kraken;
29. Misty Forest;
30. Monkey Sevens;
31. Mystic Moon;
32. Nighty Tirol;
33. Norse Queen;
34. Pot O’Luck;
35. Ramesses The Great;
36. Shining Treasures;
37. Silver Greek Giant;
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38. Three Nymphs;
39. Treasures of Persia;
40. Wild Clover.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7908-20.07.2016 г./,/вх.
№ 000030-7870-19.07.2016 г./
На 19.07.2016 г. с вх. № 000030-7870, е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Diversity HD Premium Edition 1

Тип
Протокол от изпитване №

IGT AXXIS 23/23
ИА-2613 от 15.07.2016 г.
Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-4150/04.05.2015 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

2239278
2016 г.
Видео слот:
1. Golden Egypt;
2. Mystical Mermaid;
3. I Love Fruits;
4. ICY Wilds;
5. 1421 Voyages of Zheng He;
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6. Coyote Moon;
7. Spitfire Triple Red Hot 7s Free Games;
8. Jungle Riches;
9. Wild Ivy;
10. Kitty Glitter;
11. Legend of the Crown Forest Queen;
12. Legend of the Solstice Queen;
13. Round Wager Playoff.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1„ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7628-04.07.2016г./
На 03.02.2016 г. с писмо от ТД на НАП – Пловдив, вх. № 328 в Държавната комисия
по хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за четвърто
тримесечие на 2015 г. По данни от писмото на НАП ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ с ЕИК:
020576783 не е подал данъчна декларация по чл. 246 от ЗКПО и не е платил дължимия данък
за четвърто тримесечие на 2015 г. за игралното оборудване по издадено Удостоверение №
000030-2361/09.04.2014 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември” № 149, с 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
С уведомително писмо изх. № 136/09.02.2016 г. ДКХ изиска от ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР
ЙОСИФОВ“ да представи документ за платен данък по чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО.
Писмото е изпратено на адреса по търговска регистрация и е получено от представител на
едноличния търговец на 10.02.2016 г.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за четвърто тримесечие на 2015 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т.
1 и т. 9 от Закона за хазарта с Решение № 000030-2540/11.03.2016 г. ДКХ наложи
принудителна административна мярка – временно отнемане за срок от три месеца на лиценз,
за който е издадено Удостоверение № 000030-2361/19.04.2014 г. на ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР
ЙОСИФОВ“.
На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ Комисията разпореди на ЕТ “ЙОПИ - ПИЕР
ЙОСИФОВ“ в срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани
обстоятелствата, които са основание за временното отнемане на лиценза, като в посочения
срок да представи пред ДКХ писмени доказателства за внесения дължим данък.
От представителя на ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ в ДКХ със заявление е
депозирано копие от платежно нареждане за внесен данък по чл. 245 от ЗКПО в размер на
15 000 лв. С писмо ДКХ изиска от директора на ТД на НАП - Пловдив информация за
постъпила сума от дължимия за четвърто тримесечие на 2015 г. данък по Глава тридесет и
втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО.
С писмо на 27.06.2016 г. в ДКХ постъпи информация от ТД на НАП - Пловдив за
липса на данни за постъпили суми, касаещи данък за четвърто тримесечие на 2015 г., по реда
на чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, когато организаторът не е отстранил
обстоятелството, което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага
принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за
хазарта лиценз.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от
Закона за хазарта, Държавната комисия па хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка - окончателно отнемане на
издадения лиценз за който е издадено Удостоверение № 000030-2361/09.04.2014 г. на ЕТ
„ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ” с ЕИК: 020576783, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Петко Д.
Петков“ № 38, представляван от Пиер Георгиев Йосифов, физическо лице - търговец, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. “6-ти Септември” № 149.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО РЕД БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7824-18.07.2016/ /вх. № 0000307734-12.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7734, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО РЕД БЕТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село“, ул. „Софийски герой“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203435771, представлявано от
Петко Валентинов Найденов – управител, и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно
и поотделно, за промени в наименованието, адреса на управление и управителите на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО РЕД
БЕТ“ ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7917-21.07.2016/ /вх. № 0000307869-19.07.2016/
На 19.07.2016 г. с вх. № 000030-7869, 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.
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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
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
„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 прокуристите Гьорги Дамяновски и Томаш
Мачий Петриковски, за промяна в състава на управителния орган на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7651-06.07.2016/ /вх. №
000030-5381-13.05.2016/
На 13.05.2016 г. с вх. № 000030-5381, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45, с 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.2."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7653-06.07.2016/ /вх. № 0000306839-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Тича” № 14.
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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни
чифлик, обл. Варна, ул. „Тича” № 14, с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-743229.06.2016/ /вх. № 000030-5886-26.05.2016/
На 26.05.2016 г. с вх. № 000030-5886, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ”
ООД, гр. Исперих, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. Цар
Освободител № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Исперих, област Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК:
200134535, представлявано от
Дамян Василев Милев – управител и Ивайло Цанков
Методиев – управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул.
Цар Освободител № 12.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД, гр.
Исперих, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ХЕППИ ГЕЙМС" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7691-07.07.2016/ /вх. №
000030-5926-27.05.2016/
На 27.05.2016 г. с вх. № 000030-5926, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕППИ ГЕЙМС“ ООД, гр.
Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Иван
Мангъфов“ № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ХЕППИ ГЕЙМС“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Иван Мангъфов“ № 10, ЕИК: 126705568,
представлявано заедно и поотделно от Георги Георгиев Топалов и Атанас Стойчев Атанасов–
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Иван Мангъфов“ № 10.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕППИ ГЕЙМС“ ООД, гр. Свиленград, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.3."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7828-18.07.2016/ /вх. № 0000306030-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-6030, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 98, ет. Партер,
Ателие 1, ЕИК: 203789414, представлявано от Георги Георгиев Георгиев-управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: с. Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков“ № 2 „Г“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ДЖИ 3 СИСТЕМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7855-18.07.2016/ /вх. № 0000306033-30.05.2016/
На 30.05.2016 г. с вх. № 000030-6033, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „23 септември“ № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 98, ет. Партер,
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Ателие 1, ЕИК: 203789414, представлявано от Георги Георгиев Георгиев-управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „23 септември“ № 33.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-7883-19.07.2016/ /вх. № 000030-763605.07.2016/
На 05.07.2016 г. с вх. № 000030-7636, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. Ломско шосе № 19 д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФАВОРИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18, ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев
Маринов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. Ломско шосе № 19 д.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."ПЛЕЙЛИНК" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7723-11.07.2016/ /вх. № 000030-634206.06.2016/
На 06.06.2016 г. с вх. № 000030-6342, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛЕЙЛИНК” ЕООД, гр.
Бургас, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 5 /пет/ години, с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 52, вх. 2-партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 5 /пет/ години на „ПЛЕЙЛИНК“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 2, вх. А, ет. 2, ЕИК:
203998734, представлявано от Чавдар Тошков Трифонов– управител, за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с адрес: гр. Бургас, к-с
„Меден рудник“, бл. 52, вх. 2-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.
1.2."ФИЕСТА СЪРВИСИЗ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7927-21.07.2016/ /вх. №
000030-7639-05.07.2016/
На 05.07.2016 г. с вх. № 000030-7639, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЕСТА СЪРВИСИЗ“ ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 5 /пет/ години, с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10,
офис 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 5 /пет/ години на „ФИЕСТА СЪРВИСИЗ“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10,
офис 26, ЕИК: 200450145, представлявано от Десислава Василева Шопова-Симеонова–
управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с
адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10, офис 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-7630-05.07.2016/ /вх. № 000030-727929.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати и подмяна на 5 /пет/ броя игрални маси в
игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“
(PLATINUM CASINO)
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕС ВИ
ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев
– изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за увеличение с 6
/шест/ броя игрални автомати и подмяна на 5 /пет/ броя игрални маси в игрално казино с
адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM
CASINO).
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."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-7622-04.07.2016/ /вх. №
000030-7280-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати, подмяна на 22 /двадесет
и два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“,
х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
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Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 8 /осем/ броя
игрални автомата и подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7725-11.07.2016/ /вх. № 000030-767406.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7674, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални
автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4 ."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7829-18.07.2016/
/вх. № 000030-7729-12.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7729, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5 ."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7836-18.07.2016/ /вх. №
000030-7707-11.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино за игрално казино с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6 ."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7909-21.07.2016/ /вх. № 0000307863-19.07.2016/
На 19.07.2016 г. с вх. № 000030-7863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя
игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места 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.

Стр. 26
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/
броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7406-29.06.2016/ /вх. № 000030-685123.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6851, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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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2.2."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7407-29.06.2016/ /вх. № 000030-686023.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6860, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца,
ул. „Васил Коларов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
обл. Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7408-29.06.2016/ /вх. № 000030-686223.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6862, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул.
„Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7410-29.06.2016/ /вх. № 000030-686323.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър”
№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Искър” № 16.
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."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7411-29.06.2016/ /вх. № 000030-686523.06.2016/
На 23.063.2016 г. с вх. № 000030-6865, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
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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2.6."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7412-29.06.2016/ /вх. № 000030-686823.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно –
обслужваща сграда.
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."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7413-29.06.2016/ /вх. № 000030-686923.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6869, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”
№ 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 30
2.8."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7393-29.06.2016/ /вх. № 000030-697427.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-6974, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област
Враца, ул. “Хан Крум” № 72Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЦЕЗАР”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК:
106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област Враца,
ул. “Хан Крум” № 72Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7398-29.06.2016/ /вх. № 000030-697827.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-6978, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен,
ул. “Марин Боев” № 52 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 „ЦЕЗАР”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК:
106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен, ул. “Марин
Боев” № 52 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 31
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7385-29.06.2016/ /вх. №
000030-6852-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 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.
2.11."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7387-29.06.2016/ /вх. №
000030-6853-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6853, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски” № 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Ал.
Стамболийски” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 32
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7383-29.06.2016/ /вх. №
000030-6854-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7380-29.06.2016/ /вх. №
000030-6855-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Христо Ясенов“ № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо
Ясенов“ № 2Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 33
За - 4
Против - няма.
2.14."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7378-29.06.2016/ /вх. №
000030-6856-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6856, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко
Сакъзов” № 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.
2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7389-29.06.2016/ /вх. №
000030-6850-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6850, 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 и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1,
идентификатор 80501.801.181.2.38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 34
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7391-29.06.2016/ /вх. №
000030-6857-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6857, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.
„Независимост” № 2, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7379-29.06.2016/ /вх. №
000030-6858-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6858, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Каварна,
област Добрич, бул. „България” № 63 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 „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 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 35
Против - няма.
2.18."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7382-29.06.2016/ /вх. №
000030-6859-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6859, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
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."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7384-29.06.2016/ /вх. №
000030-6861-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6861, 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. Балчик, област
Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар
„Хелиус“.
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. 36
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7386-29.06.2016/ /вх. №
000030-6867-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6867, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7390-29.06.2016/ /вх. № 0000306864-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6864, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 10, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 37
Против - няма.
2.22."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7392-29.06.2016/ /вх. № 0000306866-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 12Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 12Б.
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."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7394-29.06.2016/ /вх. № 0000306870-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6870, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Крали Марко“ № 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 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 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.

Стр. 38
2.24."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7657-06.07.2016/ /вх. № 0000307377-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7377, 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 3 /три/ 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 3 /три/ 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.
2.25."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7381-29.06.2016/ /вх. №
000030-6916-24.06.2016/
На 24.06.2016 г. с вх. № 000030-6916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Витоша” № 31-33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от
Ангел Борисов Симеонов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7656-06.07.2016/ /вх. № 0000307505-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7505, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр.

Стр. 39
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река” № 4Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла
река” № 4Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7922-21.07.2016/ /вх. № 0000307888-20.07.2016/
На 20.07.2016 г. с вх. № 000030-7888, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Гоце
Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.28."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-7616-04.07.2016/ /вх. № 0000306919-24.06.2016/
На 24.06.2016 г. с вх. № 000030-6919, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
област Пловдив, бул. „България” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИВ ГЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу Арванитопулос –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7615-04.07.2016/ /вх. № 0000306638-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6638, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано от
Валентин Петров Кинов – управител, и Михаил Валериев Хаджиев - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” 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. 41
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7669-06.07.2016/ /вх. № 0000307597-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7597, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Борисова” № 44 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова”
№ 44 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.
2.31."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7926-21.07.2016/ /вх. № 0000307915-21.07.2016/
На 21.07.2016 г. с вх. № 000030-7915, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за увеличение със 7 /седем/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за
увеличение със 7 /седем/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 42
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7724-11.07.2016/ /вх. № 0000307599-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7667-06.07.2016/ /вх. № 000030-750930.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1А“, бл. 550, вх. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„АТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 550, вх. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.34."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7666-06.07.2016/ /вх. № 0000307498-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7498, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. Младост2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7665-06.07.2016/ /вх. № 000030-742729.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7427, 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 с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област
Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7780-14.07.2016/ /вх. № 000030-749930.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7499, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 6 /шест/
броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални
места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7704-11.07.2016/ /вх. № 000030-663917.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6639, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7777-14.07.2016/ /вх. № 000030-749730.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7497, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 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.
2.39."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7664-06.07.2016/ /вх. № 000030-664017.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6640, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
намаление на 1 /един/ игрален автомат и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата
с 23 /двадесет и три/ броя игрални места със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 21
/двадесет и един/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“,
ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за намаление на 1 /един/ игрален автомат и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места със 16 /шестнадесет/ броя игрални
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автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Атлантически”, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7827-18.07.2016/ /вх. № 000030-664117.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6641, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с 12
/дванадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ 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, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7834-18.07.2016/ /вх. № 000030-750030.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7500, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места
с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места, в
следствие на което се намаляват с 2 /два/ броя игралните места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 47
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя
игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални
места, в следствие на което се намаляват с 2 /два/ броя игралните места в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7839-18.07.2016/ /вх. № 000030-759801.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7598, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически”, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-7671-06.07.2016/
/вх. № 000030-7515-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7515, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ”
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ЕООД, гр. Завет, 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. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител,за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр.
Завет, 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.
2.44."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет /изх. № 000030-7670-06.07.2016/
/вх. № 000030-7516-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ”
ЕООД, гр. Завет, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, област Разград, ул. Цар Освободител № 22, ЕТ. 1, м-н № 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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, област Разград, ул. Цар Освободител № 22, ЕТ. 1, м-н № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7625-04.07.2016/ /вх. №
000030-6637-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
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София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 9 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7624-04.07.2016/ /вх. № 0000306642-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6642, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“, ул. „Цар
Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата с
28 /двадесет и осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“,
ул. „Цар Освободител“ № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 50
Против - няма.
2.47."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7623-04.07.2016/ /вх. № 0000306643-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата с 45 /четиридесет и пет/ броя
игрални места, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова – управител, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата с 45
/четиридесет и пет/ броя игрални места, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."РОСЕН ПЕРИНАРОВ" ЕТ, гр. Сандански /изх. № 000030-7673-06.07.2016/ /вх. №
000030-7357-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”,
гр. Сандански, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594, представляван от Росен Атанасов
Перинаров /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети
Никола”.

Стр. 51
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7672-06.07.2016/ /вх. № 000030-742829.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано заедно от Цветомир
Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев - управители, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: с. Казичене, район
„Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 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.
2.50."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7784-14.07.2016/ /вх. № 000030-768507.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано заедно от Цветомир
Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев - управители, за подмяна на 9 /девет/ и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Ломско шосе” № 36.

Стр. 52
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ХАЗАРТ 09" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-7626-04.07.2016/ /вх. № 0000307355-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7355, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр. Сандански,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Банска” № 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 „ХАЗАРТ
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград,
ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представлявано от Росен Атанасов Перинаров –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 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.
2.52."ЮЛИАН ПАСКОВ" ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-7627-04.07.2016/ /вх. № 0000307356-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ЮЛИАН ПАСКОВ” със седалище и адрес на управление: с. Рилци, община Благоевград,
област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.

Стр. 53
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7652-06.07.2016/ /вх. №
000030-7396-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7396, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 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.
Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7658-06.07.2016/
/вх. № 000030-7409-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7409, 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 и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.

Стр. 54
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
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.
2.55."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7782-14.07.2016/
/вх. № 000030-7414-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7414, 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 и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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/, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
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.
2.56."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7659-06.07.2016/
/вх. № 000030-7419-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7419, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 55
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
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.
2.57."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7660-06.07.2016/
/вх. № 000030-7420-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7420, 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 в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
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.
2.58."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7617-04.07.2016/
/вх. № 000030-7423-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7423, 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. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 56
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
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.
2.59."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7618-04.07.2016/
/вх. № 000030-7424-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7424, 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. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
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.
2.60."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7654-06.07.2016/
/вх. № 000030-7425-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7425, 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 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на

Стр. 57
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 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.
2.61."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7655-06.07.2016/
/вх. № 000030-7426-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7426, 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. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 58
2.62."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7703-11.07.2016/ /вх. №
000030-6644-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6644, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7706-11.07.2016/ /вх. №
000030-6645-17.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6645, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Враца, пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 59
2.64."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7668-06.07.2016/ /вх. №
000030-7596-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7596, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-7705-11.07.2016/ /вх. № 000030-663617.06.2016/
На 17.06.2016 г. с вх. № 000030-6636, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон
I” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „М.М.Г.”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул.
„Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Цар Симеон I” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 60
2.66."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7736-12.07.2016/ /вх. № 000030-764806.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7648, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИК” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Диавена” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов
Младенов и Красен Ангелов Кръстев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Диавена” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИК” ООД, гр. Монтана:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
3. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7735-12.07.2016/ /вх. № 000030-764906.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7649, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИК” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов
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Младенов и Красен Ангелов Кръстев – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИК” ООД, гр. Монтана:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
3. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7776-14.07.2016/ /вх. № 000030-765006.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7650, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИК” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил
Левски” № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов
Младенов и Красен Ангелов Кръстев – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИК” ООД, гр. Монтана:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
3. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.69."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7733-12.07.2016/ /вх. № 0000307429-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов“ № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов” № 3А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7785-14.07.2016/ /вх. № 000030-751230.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7512, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7783-14.07.2016/ /вх. № 000030-757201.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7572, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
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Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област
Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7835-18.07.2016/ /вх. № 000030-768607.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7686, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7846-18.07.2016/ /вх. № 000030-776914.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7769, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за

Стр. 64
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7871-19.07.2016/ /вх. № 000030-777014.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.75."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7872-19.07.2016/ /вх. № 0000307771-14.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7771, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7728-12.07.2016/ /вх.
№ 000030-7611-04.07.2016/
На 04.07.2016 г. с вх. № 000030-7611, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 200287869,
представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов –
управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” 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
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Против - няма.
2.77."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7727-12.07.2016/ /вх.
№ 000030-7646-06.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7646, 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 9 /девет/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7719-11.07.2016/
/вх. № 000030-7513-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7513, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.79."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7720-11.07.2016/
/вх. № 000030-7514-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7514, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7721-11.07.2016/ /вх. № 0000307679-07.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7679, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5 /стар 59+60+61/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5 /стар 59+60+61/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7822-18.07.2016/ /вх. № 0000307681-07.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
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Варна, за намаление с 3 /три/ броя игрални места на съществуващ игрален автомат и
подмяна на останалите 2 /два/ броя игрални места на същия автомат с 2 /два/ броя игрални
автомата с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна,
ул. „Тича” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител,
за намаление с 3 /три/ броя игрални места на съществуващ игрален автомат и подмяна на
останалите 2 /два/ броя игрални места на същия автомат с 2 /два/ броя игрални автомата с 2
/два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Тича”
№ 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7722-11.07.2016/ /вх. № 000030-768007.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7680, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“, срещу бл. № 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 „МОТ 70”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6,
ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“, срещу бл. № 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.
2.83."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7781-14.07.2016/ /вх. №
000030-7697-08.07.2016/
На 08.07.2016 г. с вх. № 000030-7697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
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Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 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.
2.84."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7775-14.07.2016/ /вх. №
000030-7700-08.07.2016/
На 08.07.2016 г. с вх. № 000030-7700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340” № 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 „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-7778-14.07.2016/ /вх. № 000030-771511.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7715, 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Витоша” № 121.

Стр. 70
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.86."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7789-14.07.2016/
/вх. № 000030-7603-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7603, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница”
№ 37, ет. 1, ЕИК: 201193038, представлявано от Васил Стефанов Стойков - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево, област
Бургас, ул. „Тракия” № 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.
2.87."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7819-18.07.2016/ /вх. №
000030-7751-13.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, р-н
„Младост”, ул. „Търговска” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КАЛЪР БЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410,
представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител, за намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, р-н „Младост”, ул. „Търговска” № 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.
2.88."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7821-18.07.2016/ /вх. № 000030-776714.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7767, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д И Д” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул.
„Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик - 2“ - 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 „Д И Д”
ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев” № 43,
бл. „Химик-2” - 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.
2.89."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7820-18.07.2016/ /вх. №
000030-7772-14.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7772, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Професор Фритьоф Нансен” № 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Професор Фритьоф Нансен” № 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7825-18.07.2016/ /вх. № 000030-775413.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7754, 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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:
I. 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.91."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-7826-18.07.2016/ /вх. № 000030-775613.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7756, 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Нови
пазар, област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
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.
2.92."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7831-18.07.2016/ /вх. №
000030-7358-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ж.к.
„Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло Георгиев
Иванов - управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.93."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7833-18.07.2016/ /вх. № 000030-775013.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Житна чаршия” № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Житна чаршия” № 2Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.94."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7843-18.07.2016/ /вх. №
000030-7758-13.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елена,
обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елена, обл.
Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.95."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7842-18.07.2016/ /вх. №
000030-7730-12.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7730, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Владая” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 2 /два/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кричим,
обл. Пловдив, ул. „Владая” № 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.
2.96."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7837-18.07.2016/ /вх. № 000030-775513.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7755, 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. 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 подмяна на
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.
2.97."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7845-18.07.2016/ /вх. № 000030-775713.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7757, 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
намаление на 1 /един/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 намаление на 1 /един/ и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
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
За - 4
Против - няма.
2.98."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7838-18.07.2016/ /вх. № 000030-775913.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7759, 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. 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико
Търново, ул. „Михал Друмев” № 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.
2.99."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7840-18.07.2016/ /вх. №
000030-7708-11.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7708, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.100."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7841-18.07.2016/ /вх. № 000030-770911.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София за
подмяна на подмяна на 6 /шест/ брой игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Преслав” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63,
ЕИК: 121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и
Митко Цветанов Тодоров, за подмяна на подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.101."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7853-18.07.2016/ /вх. №
000030-7760-13.07.2016/
На 13.07.2016 г. с вх. № 000030-7760, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление
с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново,
ул. „Михал Друмев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.102."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7873-19.07.2016/ /вх. № 000030-785418.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ - 33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
намаление на 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна
част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369,
местност „Зона Г - ГГЦ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.103."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7874-19.07.2016/ /вх. № 000030-776614.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНТОЛА“ ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик“ № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„АНТОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, бул.
„Чаталджа”, бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен Тодоров
Стефанов – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 130.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНТОЛА“ ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.104."АНТОЛА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7876-19.07.2016/ /вх. № 000030-776814.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНТОЛА“ ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АНТОЛА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, бул. „Чаталджа”,
бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен Тодоров Стефанов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.105."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Дулово /изх. № 000030-7877-19.07.2016/ /вх.
№ 000030-7773-14.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7773, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД,
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гр. Дулово, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско
шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Силистренско шосе“ № 9, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги Стоянов Захариев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3,
УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр. Дулово,
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.
2.106."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7894-20.07.2016/ /вх. №
000030-7803-14.07.2016/
На 14.07.2016 г. с вх. № 000030-7803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.107."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7896-20.07.2016/ /вх.
№ 000030-7816-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7816, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Главиница,
обл. Силистра, ул. „Витоша” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.108."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7895-20.07.2016/ /вх. №
000030-7817-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов - физическо лице – търговец, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.109."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7916-21.07.2016/ /вх. №
000030-7866-19.07.2016/
На 19.07.2016 г. с вх. № 000030-7866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС,
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гр. Русе, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Здравец”,
ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов Стефанов физическо лице – търговец, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.110."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7921-21.07.2016/ /вх. №
000030-7911-21.07.2016/
На 21.07.2016 г. с вх. № 000030-7911, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – 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 ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов - физическо лице – търговец, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б –
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.
2.111."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-7925-21.07.2016/ /вх. № 0000307818-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
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за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белене, област
Плевен, ул. „Иван Вазов” № 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 „ДЖОКЕР
КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.”Родина”, ул. „Сакар
планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян Великов
Делийски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Белене, област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 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.
2.112."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7923-21.07.2016/ /вх. № 0000307885-20.07.2016/
На 20.07.2016 г. с вх. № 000030-7885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Любимец, област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 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 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 „ИЗПАУ
- Х” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково, ул.
„Църковна” № 22, ЕИК 201036765, представлявано от Христо Димитров Чорлов – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област
Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7619-04.07.2016/ /вх. №
000030-6872-23.06.2016/
На 23.06.2016 г. с вх. № 000030-6872, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр.
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София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина
Иванова Славчева и Биляна Христова Андреева-Митева - управители, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-7620-04.07.2016/ /вх. № 000030-726428.06.2016/
На 28.06.2016 г. с вх. № 000030-7264, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ броя на игралния софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ броя на игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-783218.07.2016/ /вх. № 000030-7645-06.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7645, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
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БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано заедно и
поотделно от Магдалена Юриева Гаргова и Живка Атанасова Миланова – управители, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-766306.07.2016/ /вх. № 000030-7568-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Константин Величков“ № 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.
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4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-778814.07.2016/ /вх. № 000030-7712-11.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7712, 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 3
/три/ 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. Троян, обл. Ловеч, ж. к. „Лъгът“, ул. „Генерал Карцов“ № 212, бл. 9;
2. с. Краище, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 29;
3. гр. Перник, ж. к. „Тева“, бл. 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-788219.07.2016/ /вх. № 000030-7809-15.07.2016/
На 15.07.2016 г. с вх. № 000030-7809, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Търново“ № 28.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-789920.07.2016/ /вх. № 000030-7850-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7850, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 2
/два/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Мадрид“ № 43;
2. гр. София, бул. „Никола Петков“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-790120.07.2016/ /вх. № 000030-7852-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1
/един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Баба Тонка“ № 37 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.
4.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7862-18.07.2016/ /вх. № 000030-774012.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ и откриване на 10 /десет/ букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 11;
2. гр. Шумен, ул. „Жеко Спиридонов“ № 22;
3. с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „Марагидик“ № 38-40;
5. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Люлин 8“, ул. „3004“ № 5;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
7. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 21;
2. гр. Добрич, ул. „Никола Петков“ № 4;
3. гр. Суворово, обл. Варна, ул. „Шипка“ № 5А;
4. гр. Белослав, обл. Варна, ул. „Трети март“ № 53;
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5. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 179;
6. с. Нови пазар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. „Шеста“ № 36;
7. гр. Дулово, общ. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 29;
8. с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Писий Хилендарски“ № 03;
9. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Младост 2“, бл. 218, вх. 1;
10. гр. София, общ. Столична, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. 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.
4.7."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-7859-18.07.2016/ /вх. №
000030-7738-12.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 17 /седемнадесет/ пункт и промяна на административния адрес
на 4 /четири/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, със съвет на директорите: Васил Крумов
Божков, Димитър Денчев Ганев, Георги Кънчев Попов и Мирослав Александров Илиев, което
ще се представлява от Димитър Денчев Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/
броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”,
„ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”,
„ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и
„ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1

ГРАД
гр. БЛАГОЕВГРАД

2

гр. ПЛОВДИВ

3

гр. ПЛОВДИВ

4

гр. ПЛОВДИВ

5

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

АДРЕС
ул. „Орион“ № 1
УПИ III-жилижно строителство, магазини и трафопост, кв. 95 по плана
на кв. „Христо Ботев“ – юг, ул. „Стефан Стамболов“
УПИ I-комплексно застрояване, кв. 10, кв. „Възстанически“-север, ул.
Пере Тошев“
Северозападен тротоар от кръстовище ул. „Димитър Талев“ и ул.
„Калиакра“, пред УПИ Автогара, кв. 4, по плана на кв. „Христо Ботев“север, ул- „Димитър Талев“
бул. „Костенски водопод“ № 102

Стр. 90
6
7
8
9
10

гр. ПЛОВДИВ
гр. ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ
гр. ТРОЯН, ОБЛ. ЛОВЕЧ
гр. СВИЩОВ, ОБЛ. В.ТЪРНОВО
гр. СВИЩОВ, ОБЛ. В.ТЪРНОВО

11

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

12

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

13

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

14

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

15

гр. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

16
17

гр. ПЛЕВЕН
гр. ЯБЛАНИЦА, ОБЛ. ЛОВЕЧ

бул. „Шести септември“ № 54
ул. „Гео Милев“ № 26
ул. „Васил Левски“ № 8
УПИ I-4317, кв. 113, ул. „Черни връх“
УПИ II-4193, кв. 53, ул. „Цар Освободител“ № 4
ж. к. „Люлин-9м.р.“, ул. „Търново“, кръстовището с ул. „Иван бойчев“,
югозападно от бл. 985
кв. 1, м. „Драгалевци“, /пл. „Иван Александър“, ул. „Нарцис“/, р-н
Витоша
ул. „Вихрен“ и бул. „Братя Бъкстон“, кв. 23, м.“Манастирски ливадизапад“, р-н Витоша
ул. „Вихрен“ и ул. „Юнашка песен“, кв. 228, м.“Павлово-Бъкстон“, р-н
Витоша
бул. „Цар Борис III“ и ул. „Никола Петков“, кв. 80, м. „Карпузица“, р-н
Витоша
УПИ I, кв. 131
пл. „Възраждане“, кв. 54

II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, които са променени:
СТАР АДРЕС
ул. „Диньо Нойков“/ул. „24гр. НОВА ЗАГОРА, ОБЛ.
ти май“ – до входа на
СЛИВЕН
паркинга 51809.504.7227
кв. Левски, м. „Ботевградско
гр. СОФИЯ
шосе“-юг, ул. „Бесарабия“,
общ.СТОЛИЧНА
бл. 10, ет. 1
гр. ХАСКОВО
бул. „Освобождение“ № 6
ул. „Цар Освободител“ №
гр. ШУМЕН
61, вх. 1

НОВ АДРЕС
гр. ВАРНА
гр. гр. СОФИЯ
общ.СТОЛИЧНА
гр. ВАРНА
гр. ШУМЕН

сп. Базар Левски, бул. „Васил
Левски“
УПИ I- за ЖСК, м. „Христо
Смирненски - Слатина“, ул.
„Слатинска“
сп. Победа
бул. „Цар Симеон Велики“,
срещу магазин „ЛИДЛ“

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-766206.07.2016/ /вх. № 000030-7567-01.07.2016/
На 01.07.2016 г. с вх. № 000030-7567, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
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Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Константин Величков“ № 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.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-778614.07.2016/ /вх. № 000030-7711-11.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7711, 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 3 /три/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се 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. Троян, обл. Ловеч, ж. к. „Лъгът“, ул. „Генерал Карцов“ № 212, бл. 9;
2. с. Краище, обл. Благоевград, ул. „Първа“ № 29;
3. гр. Перник, ж. к. „Тева“, бл. 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-788119.07.2016/ /вх. № 000030-7808-15.07.2016/
На 15.07.2016 г. с вх. № 000030-7808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Търново“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-789820.07.2016/ /вх. № 000030-7849-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7849, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Мадрид“ № 43;
2. гр. София, бул. „Никола Петков“ № 52.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-790020.07.2016/ /вх. № 000030-7851-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7851, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Баба Тонка“ № 37 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.
5.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7860-18.07.2016/ /вх. № 000030-774212.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7742 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в закриване на 7 /седем/ и откриване на 10 /десет/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 94
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 11;
2. гр. Шумен, ул. „Жеко Спиридонов“ № 22;
3. с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „Марагидик“ № 38-40;
5. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Люлин 8“, ул. „3004“ № 5;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
7. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 21;
2. гр. Добрич, ул. „Никола Петков“ № 4;
3. гр. Суворово, обл. Варна, ул. „Шипка“ № 5А;
4. гр. Белослав, обл. Варна, ул. „Трети март“ № 53;
5. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 179;
6. с. Нови пазар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. „Шеста“ № 36;
7.гр. Дулово, общ. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 29;
8. с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Писий Хилендарски“ № 03;
9. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Младост 2“, бл. 218, вх. 1;
10. гр. София, общ. Столична, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. 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.
5.7."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7661-06.07.2016/ /вх. № 0000307503-30.06.2016/
На 30.06.2016 г. с вх. № 000030-7503, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ и откриване на 7 /седем/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
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предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следния пункт:
1. гр. Варна, ул. „Авксенти Велешки“ № 3.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Момчил войвода“ № 12;
2. гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 21;
3. гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Генерал Скобелев“ № 1;
4. гр. София, общ. Подуяне, ул. „Първа българска армия “ 104;
5. гр. София, общ. Студентска, бул. „Климент Охридски“ № 27;
6. гр. София, общ. Лозенец, ул. „Цанко Церковски“ № 32;
7. гр. Хаскова, бул. „Васил Левски“ № 75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.8."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7731-12.07.2016/ /вх. № 0000307690-07.07.2016/
На 07.07.2016 г. с вх. № 000030-7690, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в закриване на 4 /четири/, откриване на 3 /три/ и промяна на
адмитистративния адрес на 1 /един/ букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Велико Търново“ № 14, вх. 2, партер;
2. гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Съединение“ № 1;
3. с. Дянково, обл. Разград, ул. „Ивайло“ № 13А;
4. гр. София, общ. Студентска, ж. к. „Студентски град“, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №
12, супермаркет „Фантастико.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Искър“ № 48;
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2. гр. Пазарджик, ул. „Марица“ № 20 „Д“;
3. гр. Шабла, обл. Добрич, ул. „Добруджа“ № 3, вх. Б.
IІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД промяна на административния адрес на
следния пункт:
СТАР АДРЕС
к. к. Златни пясъци, обл. Варна

УПИ I в кв. 69

гр. Варна

НОВ АДРЕС
к.к. „Златни пясъци 513“ № 253

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.9."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7924-21.07.2016/ /вх. № 0000307886-20.07.2016/
На 20.07.2016 г. с вх. № 000030-7886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 9 /девет/ и откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47;
2. гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 16;
3. с. Краище, община Белица, област гр. Благоевград, ул. Първа № 1 а;
4. с. Люляково, община Руен, област Бургас, ул. „Отец Паисий“ № 5;
5. с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „Тринадесета“ № 1;
6. гр. Несебър, област Бургас, ул. „Месамбрия“ № 5;
7. гр. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 18, вх. Б, ет. 0, магазин № 7;
8. гр. Стара Загора, ул. „Руси Аргов“ № 11;
9. с. Шумата, община Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 35.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Баня, община Разлог, област гр. Благоевград, ул. „Неофит Рилски“ № 46;
2. гр. Перник, ул. „Търговска“ № 46 а;
3. гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 266.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7861-18.07.2016/ /вх. № 000030-774112.07.2016/
На 12.07.2016 г. с вх. № 000030-7741, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ и откриване на 10 /десет/
букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 11;
2. гр. Шумен, ул. „Жеко Спиридонов“ № 22;
3. с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Двадесет и втора“ № 9;
4. гр. София, общ. Столична, ул. „Марагидик“ № 38-40;
5. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Люлин 8“, ул. „3004“ № 5;
6. гр. София, общ. Столична, ул. „Ген. Георги Тановски“ № 9;
7. гр. Перник, ул. „Раковски“ № 14А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 21;
2. гр. Добрич, ул. „Никола Петков“ № 4;
3. гр. Суворово, обл. Варна, ул. „Шипка“ № 5А;
4. гр. Белослав, обл. Варна, ул. „Трети март“ № 53;
5. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 179;
6. с. Нови пазар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. „Шеста“ № 36;
7. гр. Дулово, общ. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 29;
8. с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Писий Хилендарски“ № 03;
9. гр. София, общ. Столична, ж. к. „Младост 2“, бл. 218, вх. 1;
10. гр. София, общ. Столична, ул. „Деспот Слав“ № 9, вх. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-783018.07.2016/ /вх. № 000030-7696-08.07.2016/
На 08.07.2016 г. с вх. № 000030-7696, 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
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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„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, за подмяна на
джакпот система в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк.
Владимир Стойчев“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7880-19.07.2016/ /вх. № 0000307810-15.07.2016/
На 15.07.2016 г. с вх. № 000030-7810, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5,
хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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:
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Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989,
представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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. № 000030-7875-19.07.2016/ /вх. № 000030-785618.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7856, 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 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 „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110,
представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7920-21.07.2016/ /вх. № 0000307902-20.07.2016/
На 20.07.2016 г. с вх. № 000030-7902, 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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,
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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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7395-29.06.2016/ /вх. № 000030-697727.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-6977, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“ № 76.
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 „ЦЕЗАР” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от
Момчил Цветанов Иванчев – управител, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-7621-04.07.2016/
/вх. № 000030-6995-27.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-6995, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ
АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10.
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:
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Да бъдат утвърдени представените от ЕТ “ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Морава” № 29, ЕИК: 821119122,
представляван от Валери Илиев Апостолов /физическо лице-търговец/, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралните
зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух”
№ 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7431-29.06.2016/ /вх. № 000030-698927.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-6989, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИК” ООД, гр. Монтана, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
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 „К И К” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5А, ет. 5, офис 504, ЕИК:
111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов Младенов и Красен
Ангелов Кръстев – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
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."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7430-29.06.2016/ /вх. № 000030-700127.06.2016/
На 27.06.2016 г. с вх. № 000030-7001, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИК” ООД, гр. Монтана, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
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автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. Вършец, обл. Монтана, ул. „Република” № 88.
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 „К И К” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5А, ет. 5, офис 504, ЕИК:
111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов Младенов и Красен
Ангелов Кръстев – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Вършец, обл. Монтана, ул. „Република” № 88.
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."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7787-14.07.2016/ /вх. № 0000307362-29.06.2016/
На 29.06.2016 г. с вх. № 000030-7362, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев и Митко
Цветанов Тодоров - управители, Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 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.
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2.6."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7726-11.07.2016/ /вх. № 000030-764306.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7779-14.07.2016/ /вх. № 000030-771611.07.2016/
На 11.07.2016 г. с вх. № 000030-7716 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 55.
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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2.8."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7823-18.07.2016/ /вх. №
000030-7699-08.07.2016/
На 08.07.2016 г. с вх. № 000030-7699, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо
Ботев” № 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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев – управител, и Анастас Димитров Начев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо Ботев” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-787919.07.2016/ /вх. № 000030-7847-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2- 6 от 49”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов - изпълнителен директор,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2 - 6 от 42”,
„ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ и Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2 - 6 от 49”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото игри (онлайн):
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-787819.07.2016/ /вх. № 000030-7848-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО
ШАНС“ и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн
на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов - изпълнителен директор,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2 - 6 от
42”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ и Игрални условия и правила за
организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2 - 6 от 49”, „ТОТО ДЖОКЕР“ и
„ВТОРИ ТОТО ШАНС“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За лотарийни игри:
5.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-7774-14.07.2016/ /вх. № 000030-764706.07.2016/
На 06.07.2016 г. с вх. № 000030-7647, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” и утвърждаване на 4
/четири/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова разновидност „Златните пирамиди 4: 5 печалби x 500
000 лева, 15x100 000 лева и 30x50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност
– 3 лв., разновидност „Карибско съкровище: 5 печалби x 400 000 лева, 10x100 000 лева“ с общ
брой 15 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Бинго: 3 печалби по 500 000
лева, 10x200 000 лева и 20x50 000 лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност –
3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от Димитър Денчев Ганев, за организиране
на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” с 19
/деветнадесет/ разновидности, в това число въвеждането на 1 /една/ нова разновидност с
наименование: „Златните пирамиди 4: 5 печалби x 500 000 лева, 15x100 000 лева и 30x50 000
лева“ и промяна на наименованието на разновидност „Бинго: 10 печалби по 300 000 лева,
20x50 000 лева и 50x10 000 лева“ на „Бинго: 3 печалби по 500 000 лева, 10x200 000 лева и
20x50 000 лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, нова
разновидност „Златните пирамиди 4: 5 печалби x 500 000 лева, 15x100 000 лева и 30x50 000
лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „Карибско
съкровище: 5 печалби x 400 000 лева, 10x100 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв., разновидност „Бинго: 3 печалби по 500 000 лева, 10x200 000 лева
и 20x50 000 лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-789720.07.2016/ /вх. № 000030-7844-18.07.2016/
На 18.07.2016 г. с вх. № 000030-7844, 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 1 /един/ брой
образец на талон за участие в нова разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ” - първи тираж,
10 000 000 бр. с номинална стойност – 3 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на 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 „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ” – 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”.
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III. Да бъде утвърден представеният 1 /един/ брой образец на талон за участие в
нова разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ” - първи тираж, 10 000 000 бр. с номинална
стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИЗПАУ-2008" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-7918-21.07.2016/ /вх. № 0000307884-20.07.2016/
На 20.07.2016 г. с писмо с вх. № 000030-7884, ДКХ е уведомена за допусната очевидна
фактическа грешка в Решение № 000030-7068/27.06.2016 г., което да се отрази в
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7447 от 30.06.2016 г.
На 09.06.2016 г. с вх. № 000030-6429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от ЗХ, е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец, 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: с. Йерусалимово, община
Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“, край АМ „Марица“ – 88 +
970 ляво.
Грешката в Решение № 000030-7068/27.06.2016 г. се изразява в следното: не е отразено
коректно тип и версия на игрален автомат на позиция № 2 по подадено писмено искане с вх.
№ 000030-6429/09.06.2016 г., който е със следните данни:
№

Наименование

Тип,
версия

Производител

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Игрални
места
(бр.)

2.

VEGA VISION+MULTI-7

EGT-VS6

"ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ" ООД

87386

2227

1

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка в Решение № 000030-7068/27.06.2016 г.,
което да се отрази в Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7447 от 30.06.2016 г. на
„ИЗПАУ - 2008” ЕООД за игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец,
област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“, край АМ „Марица“ – 88 + 970
ляво.
В игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя игрални автомата
с 15 /петнадесет/ броя игрални места, както следва:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
VEGA
VISION+MULTI-5
VEGA
VISION+MULTI-7
VEGA
VISION+MULTI-4
VEGA
VISION+MULTI-6

5.

JOPPY

6.

JOPPY

Тип, версия
EGT-VS6
EGT-VS6
EGT-VS6
EGT-VS6
Hot Spot
Platinum
Hot Spot

Производител
"ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ" ООД
"ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ" ООД
"ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ" ООД
"ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ" ООД

Удостоверение Игрални
Идентификац
за одобрен тип
места
ионен номер
ИА
(бр.)
87384

2065

1

87386

2227

1

87383

2003

1

87385

2113

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM4075

1951

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM4080

1951

1
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Platinum
Diamond Games
Premium Gauya
Quest V
Diamond Games
Premium Gauya
Quest V
Diamond Games
Premium Gauya
Quest V

7.

JOPPY

8.

JOPPY

9.

JOPPY

10.

Vega Vision Multi-9

EGT-VS3

11.

Vega Vision Multi-10

EGT-VS3

12. Super-V+Gaminator 27

FV 801 CF2

13. Super-V+Gaminator 44

FV 801 CF2

14. Super-V+Gaminator 44

FV 801 CF2

15. Super-V+Gaminator 60

FV 801 CF2

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

00JM5578

2221

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

00JM5579

2221

1

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

00JM5580

2221

1

87448

2039

1

87449

2251

1

2136

1

2104

1

2104

1

2102

1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
Austrian Gaming
Industries GmbH
Austrian Gaming
Industries GmbH
Austrian Gaming
Industries GmbH
Austrian Gaming
Industries GmbH

021860319216
101830334387
101840334393
101800334391

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
По раздел дванадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане следните искания за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри онлайн:
1. Лото игри:
1.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6788-22.06.2016/ /вх. № 000030-404904.04.2016/
2. Лотарийни игри:
2.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6786-22.06.2016/ /вх. № 000030-404804.04.2016/
3. Залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6785-22.06.2016/ /вх. № 0000302898-16.03.2016/
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
І. Искания за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн:
1. Лото игри:
1.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6788-22.06.2016/ /вх. № 000030-404904.04.2016/
На 04.04.2016 г. с вх. № 000030-4049, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта,
за издаване на лиценз за организиране онлайн на лото игра за срок от 10 /десет/ години.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на 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, за издаване на лиценз за
организиране онлайн на лото игра за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще
се извършва участието в хазартните игри: www.efbet.com. Адрес на локалния контролен
сървър: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 12.
II. Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на лото игра;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране онлайн
на лото игра;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за хазартни игри онлайн;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Лотарийни игри:
2.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-6786-22.06.2016/ /вх. № 000030-404804.04.2016/
На 04.04.2016 г. с вх. № 000030-4048, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта,
за издаване на лиценз за организиране онлайн на традиционна лотария за срок от 10 /десет/
години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на 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, за издаване на лиценз за
организиране онлайн на традиционна лотария за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт,
чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.efbet.com. Адрес на локалния
контролен сървър: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 12.
II. Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на традиционна лотария;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране онлайн
на традиционна лотария;
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софтуер и

3. Технически и функционални изисквания към игралния
комуникационното оборудване за хазартни игри онлайн;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6785-22.06.2016/ /вх. №
000030-2898-16.03.2016/
На 16.03.2016 г. с вх. № 000030-2898, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 10 /десет/ години. Интернет
сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.winbet.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева и Биляна Христова АндрееваМитева - управители, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.winbet.bg. Адрес на централната компютърна система: гр.
София, район „Възраждане“, ул. „Овче поле“ № 122.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на хазартни игри в игрално
казино;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране онлайн
на хазартни игри в игрално казино;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за хазартни игри от разстояние;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

