РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-889
Гр. София, 28.01.2015 г.
Днес, 28 януари 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова, г-н Тодор Керанов 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. № 113/26.01.2015г./
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 писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-697-27.01.2015/ /вх. № 00003010283-22.12.2014/
1.2."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-687-27.01.2015/ /вх. № 000030534-23.01.2015/
2. За игри в игрално казино (онлайн),
2.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ" ООД, гр. София /изх. № 000030-700-27.01.2015/ /вх. №
000030-155-12.01.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-672-27.01.2015/ /вх. №
000030-190-15.01.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-537-23.01.2015/ /вх. № 0000309983-17.12.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-665-27.01.2015/ /вх. № 000030344-21.01.2015/
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-717-27.01.2015/ /вх. № 000030-32720.01.2015/
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-718-27.01.2015/ /вх. № 000030-31420.01.2015/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1 ."УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-661-27.01.2015/ /вх. № 000030-25816.01.2015/
2.2 ."УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-617-27.01.2015/ /вх. № 000030-31820.01.2015/
2.3 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-664-27.01.2015/ /вх. №
000030-302-19.01.2015/
2.4 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-668-27.01.2015/ /вх. №
000030-305-19.01.2015/
2.5 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-662-27.01.2015/ /вх. №
000030-306-19.01.2015/
2.6 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-666-27.01.2015/ /вх. №
000030-307-19.01.2015/
2.7 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-616-27.01.2015/ /вх. №
000030-308-19.01.2015/
2.8 ."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-618-27.01.2015/ /вх. № 000030-312-20.01.2015/
2.9 ."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-619-27.01.2015/ /вх. № 000030-31120.01.2015/
2.10 ."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-698-27.01.2015/ /вх. № 000030-34721.01.2015/
2.11 ."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-667-27.01.2015/ /вх. № 000030-34821.01.2015/
2.12 ."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-67327.01.2015/ /вх. № 000030-202-16.01.2015/
2.13 ."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-674-27.01.2015/ /вх. №
000030-332-21.01.2015/
2.14 ."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-675-27.01.2015/ /вх. №
000030-333-21.01.2015/
2.15 ."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-676-27.01.2015/ /вх. № 000030-33421.01.2015/
2.16 ."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-658-27.01.2015/ /вх. № 00003085-08.01.2015/
2.17 ."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-670-27.01.2015/ /вх. № 000030-25516.01.2015/
2.18 ."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-669-27.01.2015/ /вх. № 000030-25716.01.2015/
2.19 ."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-656-27.01.2015/
/вх. № 000030-310-19.01.2015/
2.20 ."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-660-27.01.2015/ /вх. № 000030297-19.01.2015/
2.21 ."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-659-27.01.2015/ /вх. № 000030299-19.01.2015/
2.22 ."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-614-27.01.2015/ /вх. № 000030322-20.01.2015/
2.23 ."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-615-27.01.2015/ /вх. № 000030-32120.01.2015/
2.24 ."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-657-27.01.2015/ /вх. № 000030-319-20.01.2015/
2.25 ."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-685-27.01.2015/ /вх. № 000030-35722.01.2015/
2.26 ."ЛАВА 2010" ООД, гр. Поповоф /изх. № 000030-683-27.01.2015/ /вх. № 000030-33621.01.2015/
2.27 ."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-694-27.01.2015/ /вх. №
000030-350-22.01.2015/
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2.28 ."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-693-27.01.2015/ /вх. № 000030-30319.01.2015/
2.29 ."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-690-27.01.2015/ /вх. № 000030300-19.01.2015/
2.30 ."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-691-27.01.2015/ /вх. № 000030301-19.01.2015/
2.31 ."Д и Д" ООД, гр. София /изх. № 000030-695-27.01.2015/ /вх. № 000030-151-12.01.2015/
2.32 ."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-692-27.01.2015/ /вх. № 000030-29619.01.2015/
2.33 ."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-688-27.01.2015/ /вх. № 000030-33821.01.2015/
2.34 ."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-689-27.01.2015/ /вх. № 000030-29819.01.2015/
2.35 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-711-27.01.2015/ /вх. № 000030278-19.01.2015/
2.36 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-709-27.01.2015/ /вх. № 000030279-19.01.2015/
2.37 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-706-27.01.2015/ /вх. № 000030280-19.01.2015/
2.38 ."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-702-27.01.2015/ /вх. № 000030-28119.01.2015/
2.39 ."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-699-27.01.2015/ /вх. №
000030-283-19.01.2015/
2.40 ."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-696-27.01.2015/ /вх. № 000030342-21.01.2015/
2.41 ."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-704-27.01.2015/ /вх. № 000030-60826.01.2015/
2.42 ."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-701-27.01.2015/ /вх. №
000030-74-07.01.2015/
2.43 ."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-716-27.01.2015/ /вх. №
000030-613-26.01.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-684-27.01.2015/ /вх. № 000030-54823.01.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-71527.01.2015/ /вх. № 000030-600-26.01.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-682-27.01.2015/ /вх. № 000030-55023.01.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-71427.01.2015/ /вх. № 000030-599-26.01.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-686-27.01.2015/ /вх. № 000030-54923.01.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-663-27.01.2015/ /вх. № 000030339-21.01.2015/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-671-27.01.2015/ /вх. № 000030-18614.01.2015/
3. Лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-713-27.01.2015/ /вх. № 000030-18414.01.2015/
Раздел осми. Докладна записка:
1. Докладна записка с изх. № 000030-719 от 27.01.2015 г.
Раздел девети. 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. №
113/26.01.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България. Извърши се
проверка на следните интернет страници:
https://www.1xbet.com
http://www.lumibet.com/
http://betin44.com/
http://betin36.com/
https://www.nairabet.com/
http://www.adda52.com/
https://www.betvip.com/
http://heropoker.net/
http://www.richreels.com/
http://www.quatrocasino.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. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
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сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.1xbet.com
http://www.lumibet.com/
http://betin44.com/
http://betin36.com/
https://www.nairabet.com/
http://www.adda52.com/
https://www.betvip.com/
http://heropoker.net/
http://www.richreels.com/
http://www.quatrocasino.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък:
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-703-27.01.2015 г./,
/вх. № 000030-601-26.01.2015 г./
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-601 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
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ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 2 /два/ броя
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
1.

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

CLASSIC PREMIER MULTI-4
EGT-VS2-4
ИА-2295.3 от 19.12.2014 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
84055
2013
Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
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2.

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

18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE
VEGA PREMIER MULTI-4
EGT-VS3-4
ИА-2296.3 от 19.12.2014 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
87257
2013
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Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45 KENO UNIVERSE.
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2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-705-27.01.2015 г./,
/вх. № 000030-602-26.01.2015 г./
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-602 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-5

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8 / EGT-VS9
ИА-2448 от 13.01.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8 / EGT-VS9 95417
2013/2014 г.
Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
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14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. THE WHITE WPLF P-Series;
19. RISE OF RA P-Series;
20. GOLD DUST;
21. HOT & CASH;
22. FROG STORY;
23. GAME OF LUCK;
24. SECRETS OF ALCHEMY;
25. GENIUS OF LEONARDO;
26. More LUKY & WILD;
27. More DISE & ROLL;
28. WALL STREET BOY;
29. 5 DAZZLING HOT P-Series;
30. FORTUNE SPELLS;
31. VERSAILLES GOLD P-Series;
32. 20 SUPER HOT P-Series;
33. IMPERIAL WARS;
34. CIRCUS BRILLIANT;
35. HALLOWEEN;
36. FOREST BAND;
37. RAINBOW QUEEN;
38. 40 SUPER HOT P-Series;
39. BLUE HEART P-Series;
40. SUPREME HOT;
41. SHINING CROWN;
42. MAJESTIC FOREST;
43. SWEET CHEESE;
44. FLAMING HOT P-Series;
45. OIL COMPANY II P-Series;
46. VENEZIA D’ORO;
47. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-707-27.01.2015 г./,
/вх. № 000030-603-26.01.2015 г./
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-603 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-4

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8 / EGT-VS9
ИА-2445 от 19.12.2014 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
EGT-VS5-4 – 87258/EGT-VS6-4 – 86799/EGT-VS8 –
86106/EGT-VS9 - 95417
2013 г.
Видео слот 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
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31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-708-27.01.2015 г./,
/вх. № 000030-604-26.01.2015 г./
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-604 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

PREMIER MULTI-3

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8 / EGT-VS9
ИА-2446 от 12.01.2015 г.
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Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

„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
EGT-VS5-4 – 87258/EGT-VS6-4 – 86799/EGT-VS8 –
86106/EGT-VS9 - 95417
2013/2014
Видео слот 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
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5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-710-27.01.2015 г./,
/вх. № 000030-605-26.01.2015 г./
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-605 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 представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 2 /два/ броя
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
1.

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

CLASSIC PREMIER MULTI-3
EGT-VS2-4
ИА-2271.2 от 09.01.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
94189
2014
Видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
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2.

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

13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.
VEGA PREMIER MULTI-3
EGT-VS3-4
ИА-2272.2 от 09.01.2015 г.,
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
93676
2014
Видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. ; KANGAROO LAND
12. RICH WORLD P-Series;
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13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД , гр. София /изх. № 000030-620-27.01.2015/, /вх. №
000030-390-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-390 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 представения 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
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Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Glorius Classic

Тип
Протокол от изпитване №

Sensys EP
ИА-2452 от 20.01.2015 г.
GTECH Austria GmbH/
№ 000030-4161/11.06.2014 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

3000009710
2014 г.
Видео слот 10 игри:
1. Brilliant Fruits;
2. Golden Jungle;
3. Goldify;
4. I Love Fruits;
5. Juicy Royale;
6. Magic Pharaoh;
7. Mermaid of the Nile;
8. Poseidon (Cash Fever 2);
9. Sphinx Wild;
10. Treasures of the Pyramids.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-697-27.01.2015/ /вх. №
000030-10283-22.12.2014/
На 22.12.2014 г. с вх. № 000030-10 283, 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 „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” 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 Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ООД, с адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1,
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ЕИК:131002203, представлявано от Станислав Венков Николаев – управител и Нина
Владиславова Петрова – управител, заедно и поотделно, за промени в адреса на управлението
и промяна в състава на управителния орган на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-687-27.01.2015/ /вх. №
000030-534-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-534, 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 „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД
ООД, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 издадени лицензи 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 промяна на съдружници и
промяна на дружеството от ЕООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри в игрално казино (онлайн),
2.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ" ООД, гр. София /изх. № 000030-700-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-155-12.01.2015/
На 12.01.2015 г. с вх. № 000030-155, 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 „ТЕЛЕМАТИК
ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ 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 Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Елица
Николова Гил - управител, изразяващи се в промяна на дружеството от EООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ТЕЛЕМАТИК
ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на
действие на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-672-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-190-15.01.2015/
На 15.01.2015 г. с вх. № 000030-190, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, 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. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-537-23.01.2015/ /вх. № 0000309983-17.12.2014/
На 17.12.2014 г. с вх. № 000030-9983 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД,

Стр. 20
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за
срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино
„SPORTS CLUB & CASINO”.
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 „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 59А, ЕИК 203184002,
представлявано от Александър Валентинов Костов - управител, за организиране на хазартни
игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. София, пл. „България“
№ 1, казино „SPORTS CLUB & CASINO”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри – 6 /шест/
броя в EURO, 7 /седем/ броя в BGN и 7 /седем/ броя турнирни чипа.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-665-27.01.2015/ /вх. №
000030-344-21.01.2015/
На 21.01.2015г. с вх. № 000030-344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
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„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-717-27.01.2015/ /вх. № 000030-32720.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда II”,
бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“ АД с
представител Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8
/осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в
игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-718-27.01.2015/ /вх. № 000030-31420.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1 ."УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-661-27.01.2015/ /вх. № 000030-25816.01.2015/
На 16.01.2015 г. с вх. № 000030-258, 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 20 /двадесет/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрален автомат с 20 /двадесет/ броя игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата 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, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрален автомат с 20 /двадесет/ броя игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2 ."УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-617-27.01.2015/ /вх. № 000030-31820.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-318, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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.
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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 „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-664-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-302-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-668-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-305-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, 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.
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
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. „Брегалница” № 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-662-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-306-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-666-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-307-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7 ."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-616-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-308-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8 ."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-618-27.01.2015/ /вх. № 000030-31220.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-312 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен 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. Сливен,
бул. „Цар Симеон” № 25А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано заедно и поотделно от Руси Димитров Грънчев –
управител и Валя Жечкова Колева–Желева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9 ."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-619-27.01.2015/ /вх. № 000030-31120.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-311, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай, 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. Първомай,
обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АБ И
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл.
Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10 ."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-698-27.01.2015/ /вх. № 000030-34721.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 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.

Стр. 27
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11 ."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-667-27.01.2015/ /вх. № 000030-34821.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-348, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов
Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на
25 микрорайон.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12 ."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-67327.01.2015/ /вх. № 000030-202-16.01.2015/
На 16.01.2015 г. с вх. № 000030-202, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, 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. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение”
№ 9.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Индустриална“, база Осана, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13 ."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-674-27.01.2015/ /вх. №
000030-332-21.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-332, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс
„Стражите”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов –
управители, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс
„Стражите”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14 ."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-675-27.01.2015/ /вх. №
000030-333-21.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-333, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,

Стр. 29
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. „Бяла река” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15 ."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-676-27.01.2015/ /вх. № 000030-33421.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 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
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16 ."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-658-27.01.2015/ /вх. №
000030-85-08.01.2015/
На 08.01.2015 г. с вх. № 000030-85, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”,

Стр. 30
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 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
ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
“Сливница”, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК 812069204, представляван от Тома Стоянов Гънев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” пред бл. 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17 ."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-670-27.01.2015/ /вх. № 000030255-16.01.2015/
На 16.01.2015 г. с вх. № 000030-255, 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 автомати и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат
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, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и
Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомати и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2, х-л „Добруджа“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 31
2.18 ."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-669-27.01.2015/ /вх. № 000030257-16.01.2015/
На 16.01.2015 г. с вх. № 000030-257, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и
Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.19 ."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-65627.01.2015/ /вх. № 000030-310-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ”
ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов” № 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 „КАЗИНО
ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, обл.
Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044, представлявано от Христо Ганчев Иванов
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
обл. Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 32
2.20 ."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-660-27.01.2015/ /вх. №
000030-297-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-297, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър 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 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 „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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Ал.
Стамболийски” № 74.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002”, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21 ."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-659-27.01.2015/ /вх. №
000030-299-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-299, 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, 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 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 - 5
За - 5

Стр. 33
Против - няма.
2.22 ."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-614-27.01.2015/ /вх. № 000030322-20.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-322, 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 1 /един/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ броя на
игралните автомати 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, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 1 /един/ броя
на игралните автомати 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.23 ."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-615-27.01.2015/ /вх. № 000030321-20.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-321, 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 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил
Тенев“ № 6, ет.2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 34
2.24 ."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-657-27.01.2015/ /вх. № 000030-31920.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-319, 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 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. Варна, ул. „Цар
Симеон I“ № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев №
6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за подмяна
на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25 ."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-685-27.01.2015/ /вх. № 000030-35722.01.2015/
На 22.01.2015 г. с вх. № 000030-357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска”
№ 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В
ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Градинска” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 35
2.26 ."ЛАВА 2010" ООД, гр. Поповоф /изх. № 000030-683-27.01.2015/ /вх. № 000030-33621.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВА 2010” ООД, гр. Попово, 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. Попово,
обл. Търговище, ул. „Драва“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЛАВА
2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище, ул. „Гагарин”
№ 13, вх. В, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 201194859, представлявано от Веселин Цветков Василев –
управител, Милка Йорданова Лазарова – управител и Георги Тихомиров Лазаров – управител,
поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Попово,
обл. Търговище, ул. „Драва“ № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВА 2010” ООД, гр. Попово, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27 ."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-694-27.01.2015/ /вх. №
000030-350-22.01.2015/
На 22.01.2015 г. с вх. № 000030-350, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла,
обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
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 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 36
Против - няма.
2.28 ."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-693-27.01.2015/ /вх. № 000030-30319.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-303, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от 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. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от Олена
Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29 ."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-690-27.01.2015/ /вх. №
000030-300-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков” №
77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 37
2.30 ."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-691-27.01.2015/ /вх. №
000030-301-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Републиканска” № 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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков” №
77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Републиканска” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31 ."Д и Д" ООД, гр. София /изх. № 000030-695-27.01.2015/ /вх. № 000030-151-12.01.2015/
На 12.01.2015 г. с вх. № 000030-151, 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. София за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, община 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 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 „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 1
/един/ брой игрален автомат и увеличаване с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” 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 - 5
За - 5
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Против - няма.
2.32 ."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-692-27.01.2015/ /вх. № 000030-29619.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-296, 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. 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 2 /два/ броя игрални
автомата 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.33 ."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-688-27.01.2015/ /вх. № 000030-33821.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-338, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина“,
ул. „Борис Христов“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 39
2.34 ."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-689-27.01.2015/ /вх. № 000030-29819.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Константин Величков“ № 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
„КАЛИМАН” 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: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров
Христов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-711-27.01.2015/ /вх. №
000030-278-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-278, 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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 „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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.36 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-709-27.01.2015/ /вх. №
000030-279-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-279, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Дубровник” № 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37 ."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-706-27.01.2015/ /вх. №
000030-280-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-280, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 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 „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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38 ."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-702-27.01.2015/ /вх. № 000030-28119.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-281, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, за
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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, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКЗА
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39 ."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-699-27.01.2015/ /вх. №
000030-283-19.01.2015/
На 19.01.2015 г. с вх. № 000030-283, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 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
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40 ."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-696-27.01.2015/ /вх. №
000030-342-21.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-342, 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,
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гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41 ."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-704-27.01.2015/ /вх. № 000030-60826.01.2015/
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Цветелина Иванова
Четрафилова – управител, и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария
Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42 ."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-701-27.01.2015/ /вх.
№ 000030-74-07.01.2015/
На 07.01.2014 г. с вх. № 000030-74, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН
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ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Люлин”, ул. „340-та”, № 13, ЕИК: 121450425, представляван от Йордан Станчев Динев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43 ."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-716-27.01.2015/ /вх. №
000030-613-26.01.2015/
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-613, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Димитър
Цветанов Пеловски, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-684-27.01.2015/ /вх. № 000030-54823.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-548, 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 14 /четиринадесет/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, бул.“Васил Левски“ № 29;
2. гр. Враца, община Враца, област Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 135, вх. А, ателие № 2;
3. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 53;
4. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
5. с. Брадвари, община Силистра, област Силистра, ул. „Н.П.Караджата“ № 36
/центъра/;
6. гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Радецки“ № 1 А;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Стойко Мушанов“ № 40;
8. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
9. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Пирин“ № 81;
10. гр. Варна, община Варна, област Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, вх.1 и
вх. 2;
11. гр. Нови Искър, община Столична, област София-град, кв. „Курило“,
ул. „Търговска“ № 1;
12. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Лазар Михайлов“ № 116;
13. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Солун“ № 4;
14. гр. София, община Столична, област София- град, местност „Разсадника-Бежанци“,
ул. „Константин Величков“, УПИ-VI, кв. 51.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45;
2. гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III“, № 147;
3. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“ 10, бл. 122, вх.А,
ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-71527.01.2015/ /вх. № 000030-600-26.01.2015/
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-600, 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 тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна на адреса на пункт, в
който ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Камен, ул. „Търговска“№ 106.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-682-27.01.2015/ /вх. № 000030-55023.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-550, 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 хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 14 /четиринадесет/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
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1. гр. София, община Столична, област София-град, бул.“Васил Левски“ № 29;
2. гр. Враца, община Враца, област Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 135, вх. А, ателие № 2;
3. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 53;
4. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
5. с. Брадвари, община Силистра, област Силистра, ул. „Н.П.Караджата“ № 36
/центъра/;
6. гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Радецки“ № 1 А;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Стойко Мушанов“ № 40;
8. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
9. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Пирин“ № 81;
10. гр. Варна, община Варна, област Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, вх.1 и
вх. 2;
11. гр. Нови Искър, община Столична, област София-град, кв. „Курило“,
ул. „Търговска“ № 1;
12. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Лазар Михайлов“ № 116;
13. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Солун“ № 4;
14. гр. София, община Столична, област София- град, местност „Разсадника-Бежанци“,
ул. „Константин Величков“, УПИ-VI, кв. 51.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45;
2. гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III“, № 147;
3. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“ 10, бл. 122, вх.А,
ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-71427.01.2015/ /вх. № 000030-599-26.01.2015/
На 26.01.2015 г. с вх. № 000030-599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
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І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Камен, ул. „Търговска“№ 106.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-686-27.01.2015/ /вх. № 000030-54923.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-549, 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 хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 14 /четиринадесет/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
случайни събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, бул.“Васил Левски“ № 29;
2. гр. Враца, община Враца, област Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 135, вх. А, ателие № 2;
3. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 53;
4. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
5. с. Брадвари, община Силистра, област Силистра, ул. „Н.П.Караджата“ № 36
/центъра/;
6. гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Радецки“ № 1 А;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Стойко Мушанов“ № 40;
8. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
9. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Пирин“ № 81;
10. гр. Варна, община Варна, област Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, вх.1 и
вх. 2;
11. гр. Нови Искър, община Столична, област София-град, кв. „Курило“, ул.
„Търговска“ № 1;
12. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Лазар Михайлов“ № 116;
13. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Солун“ № 4;
14. гр. София, община Столична, област София- град, местност „Разсадника-Бежанци“,
ул. „Константин Величков“, УПИ-VI, кв. 51.
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II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45;
2. гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III“, № 147;
3. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“ 10, бл. 122, вх. А,
ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-663-27.01.2015/ /вх. №
000030-339-21.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-339, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино
„EFBET” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10319/22.12.2014 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино, за 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-671-27.01.2015/ /вх. № 000030-18614.01.2015/
На 14.01.2015 г. с вх. № 000030-186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10338/22.12.2014 г./.
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева управител , заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф”
№ 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-713-27.01.2015/ /вх. № 000030-18414.01.2015/
На 14.01.2015 г. с вх. № 000030-184, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „24 карата: печалби 10 килограма злато“ с общ брой
20 000 000 бр. и номинална стойност – 1 лв.- корекция на вече утвърден образец на талон /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-565/24.01.2015 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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдe утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, за организиране на
моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ със седем разновидности: „АСТРО”,
„ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ”, „КОКТЕЙЛ НА КЪСМЕТА”, „АСТРО*“, „ВЕГАС“, „БИНГО
МИЛИОНИ“ и „ЕВРОШАНС КЕНО“, 1 /един/ брой образец на талон за участие в „24 карата:
печалби 10 килограма злато“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 1 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Докладна записка:
1. Докладна записка с изх. № 000030-719 от 27.01.2015 г.
На 19.12.2014 г. с вх. № 000030-10267, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и

Стр. 50
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ
(GTECH Austria GMBH), Република Австрия, за промяна в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На 22.01.2015 г. с писмo с вх. № 000030-353, искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на
необходимите документи в надлежна форма (с апостил).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austria GMBH), Република
Австрия, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

