РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-2313
Гр. София, 13.03.2015 г.
Днес, 13 март 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 и г-н Тодор Керанов– 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. № 362-11.03.2015г./
Раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 361-11.03.2015 г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на предложение за откриване на процедура по чл. 85, ал.
1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София /изх. № 363-11.03.2015г./
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2075-12.03.2015/ /вх. № 0000301494-25.02.2015/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2076-12.03.2015/ /вх. № 000030-149325.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2037-11.03.2015/ /вх. № 000030-154626.02.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-2074-12.03.2015/ /вх. №
000030-1902-06.03.2015/
1.2."СТЕФИ-2012" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2146-12.03.2015/ /вх. № 000030-104909.02.2015/

Стр. 2
Раздел седми. 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."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1951-09.03.2015/ /вх. № 000030-920-03.02.2015/
1.2."ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ" СД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-203811.03.2015/ /вх. № 000030-1726-27.02.2015/
1.3."ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ" СД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-203911.03.2015/ /вх. № 000030-1727-27.02.2015/
1.4."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2035-11.03.2015/ /вх. № 0000301415-20.02.2015/
1.5."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-2040-11.03.2015/
/вх. № 000030-1412-20.02.2015/
1.6."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2120-12.03.2015/ /вх. № 000030-176904.03.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-209912.03.2015/ /вх. № 000030-1922-06.03.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1953-09.03.2015/ /вх. № 0000301495-25.02.2015/
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-2006-11.03.2015/ /вх. № 000030-171326.02.2015/
1.3."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2126-12.03.2015/ /вх. № 0000301849-05.03.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1893-06.03.2015/ /вх. № 000030-135819.02.2015/
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1892-06.03.2015/ /вх. № 000030-135619.02.2015/
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2016-11.03.2015/ /вх. № 000030-168126.02.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2017-11.03.2015/ /вх. № 000030-168226.02.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2053-11.03.2015/ /вх. № 000030-168326.02.2015/
2.6."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1887-06.03.2015/ /вх. № 000030-141320.02.2015/
2.7."ЕКО КАРИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1888-06.03.2015/ /вх. № 000030-135719.02.2015/
2.8."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-1889-06.03.2015/ /вх.
№ 000030-1354-19.02.2015/
2.9."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1891-06.03.2015/ /вх. № 000030-134718.02.2015/
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1900-06.03.2015/ /вх. № 000030-146524.02.2015/
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2027-11.03.2015/ /вх. № 000030-172827.02.2015/
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2.12."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1952-09.03.2015/ /вх. №
000030-1496-25.02.2015/
2.13."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2009-11.03.2015/ /вх. № 000030-177304.03.2015/
2.14."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2045-11.03.2015/ /вх. № 000030-177404.03.2015/
2.15."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2046-11.03.2015/ /вх. № 000030-177504.03.2015/
2.16."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2052-11.03.2015/ /вх. № 0000301680-26.02.2015/
2.17."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2036-11.03.2015/ /вх. №
000030-1544-26.02.2015/
2.18."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2031-11.03.2015/ /вх. №
000030-1353-19.02.2015/
2.19."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2033-11.03.2015/ /вх. №
000030-1361-19.02.2015/
2.20."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2130-12.03.2015/ /вх. № 0000301427-20.02.2015/
2.21."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2054-11.03.2015/ /вх. № 0000301456-24.02.2015/
2.22."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2090-12.03.2015/ /вх. № 0000301457-24.02.2015/
2.23."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2091-12.03.2015/ /вх. № 0000301458-24.02.2015/
2.24."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2059-11.03.2015/ /вх. № 000030-173127.02.2015/
2.25."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2085-12.03.2015/
/вх. № 000030-1734-27.02.2015/
2.26."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2145-12.03.2015/
/вх. № 000030-1855-05.03.2015/
2.27."ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2097-12.03.2015/ /вх. № 0000301853-05.03.2015/
2.28."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2096-12.03.2015/ /вх. № 000030-184805.03.2015/
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2093-12.03.2015/ /вх. № 0000301846-05.03.2015/
2.30."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2095-12.03.2015/ /вх. № 0000301847-05.03.2015/
2.31."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2092-12.03.2015/ /вх. № 000030-179205.03.2015/
2.32."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2087-12.03.2015/ /вх. № 0000301710-26.02.2015/
2.33."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2088-12.03.2015/ /вх. № 0000301712-26.02.2015/
2.34."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2103-12.03.2015/ /вх. № 0000301913-06.03.2015/
2.35."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2104-12.03.2015/ /вх. № 0000301914-06.03.2015/
2.36."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2131-12.03.2015/ /вх. № 000030-167526.02.2015/
2.37."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-211912.03.2015/ /вх. № 000030-1883-06.03.2015/
2.38."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-2121-12.03.2015/ /вх. № 000030-177104.03.2015/
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2.39."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-2133-12.03.2015/ /вх. №
000030-1884-06.03.2015/
2.40."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-2134-12.03.2015/ /вх. № 0000301882-06.03.2015/
2.41."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2132-12.03.2015/ /вх. № 000030-177004.03.2015/
2.42."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2128-12.03.2015/ /вх. № 0000302102-12.03.2015/
2.43."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2129-12.03.2015/ /вх. № 0000302105-12.03.2015/
2.44."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2127-12.03.2015/ /вх. № 0000301854-05.03.2015/
2.45."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2122-12.03.2015/ /вх. №
000030-1991-10.03.2015/
2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2125-12.03.2015/ /вх. №
000030-1993-10.03.2015/
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-2124-12.03.2015/ /вх. № 0000301992-10.03.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
09.03.2015/ /вх. № 000030-1502-25.02.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
12.03.2015/ /вх. № 000030-1934-09.03.2015/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх.
12.03.2015/ /вх. № 000030-1936-09.03.2015/
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2077-12.03.2015/ /вх.
27.02.2015/

№ 000030-1950№ 000030-2082№ 000030-2084№ 000030-1737-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-194909.03.2015/ /вх. № 000030-1499-25.02.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208112.03.2015/ /вх. № 000030-1933-09.03.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208312.03.2015/ /вх. № 000030-1935-09.03.2015/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД гр. София /изх. № 000030-2079-12.03.2015/ /вх. № 000030-173927.02.2015/
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2080-12.03.2015/ /вх. № 000030-188506.03.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2078-12.03.2015/ /вх. № 000030-173827.02.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1886-06.03.2015/ /вх. № 000030-141420.02.2015/
1.2."БАРГЕЙМ АД" АД, гр. София /изх. № 000030-2021-11.03.2015/ /вх. № 000030-152425.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1899-06.03.2015/ /вх. № 0000301706-26.02.2015/
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2.2."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1898-06.03.2015/ /вх. № 0000301708-26.02.2015/
2.3."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2008-11.03.2015/ /вх. № 0000301709-26.02.2015/
2.4."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2007-11.03.2015/ /вх. № 0000301711-26.02.2015/
2.5."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2032-11.03.2015/ /вх. № 000030-168526.02.2015/
2.6."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2030-11.03.2015/ /вх. № 000030-168626.02.2015/
2.7."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2029-11.03.2015/ /вх. № 000030-168726.02.2015/
2.8."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2028-11.03.2015/ /вх. № 000030-168826.02.2015/
2.9."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2034-11.03.2015/ /вх. № 000030-168926.02.2015/
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2022-11.03.2015/ /вх. № 000030-169026.02.2015/
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2023-11.03.2015/ /вх. № 000030-169126.02.2015/
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2024-11.03.2015/ /вх. № 000030-169226.02.2015/
2.13."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2025-11.03.2015/ /вх. № 000030-170126.02.2015/
2.14."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2026-11.03.2015/ /вх. № 000030-170326.02.2015/
2.15."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2055-11.03.2015/ /вх. № 000030-170226.02.2015/
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2056-11.03.2015/ /вх. № 000030-170426.02.2015/
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2057-11.03.2015/ /вх. № 000030-170526.02.2015/
2.18."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2058-11.03.2015/ /вх. № 000030-170726.02.2015/
2.19."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2041-11.03.2015/ /вх. № 000030-141620.02.2015/
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2042-11.03.2015/ /вх. № 0000301463-24.02.2015/
2.21."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2044-11.03.2015/ /вх. № 0000301466-24.02.2015/
2.22."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2047-11.03.2015/ /вх. № 0000301467-24.02.2015/
2.23."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2048-11.03.2015/ /вх. № 0000301468-24.02.2015/
2.24."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2049-11.03.2015/ /вх. № 0000301469-24.02.2015/
2.25."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2050-11.03.2015/ /вх. № 0000301470-24.02.2015/
2.26."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2135-12.03.2015/ /вх. № 0000301804-05.03.2015/
2.27."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2137-12.03.2015/ /вх. № 0000301805-05.03.2015/
2.28."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2138-12.03.2015/ /вх. № 0000301806-05.03.2015/
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2.29."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2141-12.03.2015/ /вх. № 0000301807-05.03.2015/
2.30."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2143-12.03.2015/ /вх. № 0000301808-05.03.2015/
2.31."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2098-12.03.2015/ /вх. № 0000301809-05.03.2015/
2.32."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2094-12.03.2015/ /вх. № 0000301810-05.03.2015/
Раздел единадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-2051-11.03.2015/ /вх. № 000030-145024.02.2015/
Раздел дванадесети. Разни.
1. Доклад № 367/12.03.2015 г.
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. № 36211.03.2015г./
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:
http://www.slotastic.com/
http://desertnightscasino.co.uk/
http://www.slotscapital.lv/
http://uptownaces.eu/
http://slotocash.im/
http://miamiclubcasino.im/
http://miamiclubcasino.org/
http://www.miamicasinoclub.com/
https://www.osiriscasino.com/
http://www.osiriscasinomarketing.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
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интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.http://www.slotastic.com/
2.http://desertnightscasino.co.uk/
3.http://www.slotscapital.lv/
4.http://uptownaces.eu/
5.http://slotocash.im/
6.http://miamiclubcasino.im/
7.http://miamiclubcasino.org/
8.http://www.miamicasinoclub.com/
9.https://www.osiriscasino.com/
10.http://www.osiriscasinomarketing.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 361-11.03.2015 г./
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ) и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
проверка на интернет страници и техни поддомейни, включени в списъка „Списък на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по
Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на интернет
страница https://www.triobet.com/ на страницата на ДКХ (Решение № 295/26.02.2015 г.),
достъпа до нея не е преустановен, но не се предоставя възможност за участие в хазартни игри
чрез интернет страница https://www.triobet.com/ като не се допуска осъществяване на
регистрация от територията на Република България, а на вече регистрираните участници се
представя информация, че достъпът до сайта от територията на Република България е
блокиран. Промяната е извършена преди подаване на искане от ДКХ до председателя на
Софийския районен съд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 и ал. 4 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява и актуализира списъка на интернет страниците и техните
поддомейни, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по ЗХ, като се изключи от списъка, поради това, че е преустановено нарушението
и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Закона за хазарта, по отношение на:
https://www.triobet.com/
ІІ. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. 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. № 000030-1897-06.03.2015//вх.
№ 000030-1520-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1520 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,
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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. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Автоматична електронна рулетка „PREMIER RM”

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-PR8 / EGT-PR6 / EGT-PR4
ИА-2456 от 17.02.2015 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

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

102891
2015 г.
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. BLACKJACK.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1895-06.03.2015/ /вх. № 0000301677-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1677 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” 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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

VP 1094
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1.

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

IGT
ИА-2458 от 19.02.2015 г.
International Gaming Technology
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА” Б.В.,
Холандия - за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
2182038
2014 г.
Видео слот:
1. Takes the Cake!;
2. Glory on Ice - 9 lines или Glory on Ice - 30 lines;
3. Brazilia - 9 lines или Brazilia - 30 lines;
4. Dangerous Beauty 2 – 40 lines;
5. The Swordsman – 50 lines;
6. Lucky Larry’s Lobstermania 2;
7. Prowling Panther;
8. In Bloom.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1896-06.03.2015/ /вх. № 0000301678-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1678 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” 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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

VP 1095
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1.

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

IGT
ИА-2459 от 20.02.2015 г.
International Gaming Technology
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА” Б.В.,
Холандия - за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
2192310
2014 г.
Видео слот:
1. Candy Bars;
2. Island Eyes – 15 lines или Island Eyes – 40 lines;
3. Night of the Wolf-9 lines или Night of the Wolf30 lines;
4. West Journey Treasure Hunt – 40 lines;
5. Takes the Cake!;
6. Black Orchid;
7. Fishing Bob;
8. Fire Pearl.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1894-06.03.2015/ /вх. № 0000301679-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1679 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” 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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: Област София, община Столична, гр. София, район Младост, ул.
„Михаил Тенев” № 6 , ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по

Наименование

VP 1093

Стр. 12
ред
1.

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

IGT
ИА-2457 от 19.02.2015 г.
International Gaming Technology
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА” Б.В.,
Холандия - за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-9522/31.10.2013 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
2182032
2014 г.
Видео слот:
1. Candy Bars;
2. Shadow of the Panther - 9 lines или Shadow of
the Panther - 30 lines;
3. Night of the Wolf-9 lines или Night of the Wolf30 lines;
4. Goddess of Gold;
5. The Swordsman – 50 lines;
6. Tango de Oro - 15 lines или Tango de Oro - 40
lines;
7. El Gran Festival;
8. Huevocartoon.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5."ДЖИ ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2136-12.03.2015/ /вх. № 000030-194809.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1948 е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ. ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на модификация на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, която може да се експлоатира в страната, както
следва:

Стр. 13
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Електронна рулетка

Тип
Протокол от изпитване №

GOLD
ИА-2075.1 от 08.01.2015 г.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител
1.

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

ERG001
2010 г.
Електронна Рулетка.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6."ПРОКСИМА-3" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-2144-12.03.2015/ /вх. № 000030-196610.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1966 е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин
Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Mystery Classic Jackpot System III

Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на

MCJS-III
ДП-119 от 25.02.2015 г.
ПРОКСИМА-3

Стр. 14
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
000001
2014

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7."ПРОКСИМА-3" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-2139-12.03.2015/ /вх. № 000030-196710.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1967 е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин
Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО
СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Mystery Day Jackpot System III

Тип, версия
Протокол от изпитване №

MDJS-III
ДП-120 от 25.02.2015 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

000001
2014

Стр. 15
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8."АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2140-12.03.2015/ /вх.
№ 000030-1994-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1994 е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, която може да
се експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Organic

Тип
Протокол от изпитване №

G4
ИА-2302.1 от 05.03.2015 г.
„Electonček” d.d. (“INTERBLOCK” АД )./
№ 000030-3758 / 31.05.2014 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
9134128400 Organic Roulette OR;
9134128402 G5 Organic Playstation OPS
2013 г.
1. Organic Single Zero Roulette;
2. Double Zero Roulette;
3. Sic-Bo;
4. Craps;
5. Baccarat;
6. Virtual Black Jack.

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 16
9."АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2142-12.03.2015/
/вх. № 000030-1995-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1995 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
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

G5 MiniStar Roulette

Тип
Протокол от изпитване №

G5-HD
ИА-2460 от 09.03.2015 г.
INTERBLOCK d.d./
№ 000030-3758 / 31.05.2014 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
9134133272 Roulette Center;
9134133273÷9134133277 G5 Mini Playstation (5 бр.)
2015 г.
1. Single Zero Roulette;
2. Double Zero Roulette;
3. Virtual Black Jack

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложение за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София /изх. № 363-11.03.2015г./
На 06.02.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 280 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал.1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с просрочени публични задължения над 5000 лв., както и за тези, които не са

Стр. 17
внесли дължимия данък по Глава тридесет и втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с чл. 247 от
ЗКПО за трето тримесечие на 2014 г. По данни от писмото на НАП просрочените и
необезпечени публични задължения на „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД са в размер на
84 112,28 лв., от които 80 193,87 лв. дължим данък по ЗКПО.
С уведомително писмо изх. № 250/16.02.2015 г. ДКХ изиска от „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД да представи документи за платен данък за трето и четвърто
тримесечие на 2014 г. В указания в писмото срок дружеството не представи изисканите
документи.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-4987/01.07.2014 г. на „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26,
ЕИК: 202454103, представлявано от Боян Георгиев Михайлов - управител, за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, комплекс
„Марина-Диневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
2. Предоставя възможност на „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД в 14
/четиринадесет/ дневен срок да представи писмени доказателства за внесен данък за
трето тримесечие на 2014 г. по ЗКПО.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-2075-12.03.2015/ /вх. №
000030-1494-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1494, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП
” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „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, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2076-12.03.2015/ /вх. № 000030-149325.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „„УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2037-11.03.2015/ /вх. № 0000301546-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмено искание за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-2074-12.03.2015/ /вх. №
000030-1902-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1902, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО ” АД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
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. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10455
от 30.12.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, издадено на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК:
175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов – изпълнителен директор и
Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителен директор, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СТЕФИ-2012" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2146-12.03.2015/ /вх. № 000030-104909.02.2015/
На 09.02.2015 г. с вх. № 000030-1049, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СТЕФИ - 2012” ЕООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
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. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2913 от
25.04.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област
Шумен, пл. „Раковски” № 2, издадено на „СТЕФИ - 2012” ЕООД със седалище и адрес на
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управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Бузлуджа” № 19, ет. 2, ЕИК: 202005051,
представлявано от Галя Стоянова Георгиева - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. 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."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1951-09.03.2015/ /вх. № 000030-920-03.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-920, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22 ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАН - 04“ ООД, гр. Русе, 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. Силистра,
ул. „Добрич“ – покрит пазар.
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 „ФАН
- 04” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 131317430, представлявано от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов –
управители, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ – покрит
пазар.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ" СД, гр. Горна Оряховица /изх. № 0000302038-11.03.2015/ /вх. № 000030-1726-27.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец
Паисий” № 2.
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
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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
СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059, представлявано
заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов Димитров –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2, с 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ" СД, гр. Горна Оряховица /изх. № 0000302039-11.03.2015/ /вх. № 000030-1727-27.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1727, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, 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. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
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
СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059, представлявано
заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов Димитров –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19, с 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата с
32 /тридесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2035-11.03.2015/ /вх. №
000030-1415-20.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1415, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД,
гр. София, за 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. София, бул. “Витоша” № 31-33.

Стр. 22
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„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 организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, с 31 /тридесет и
един/ броя игрални автомата със 122 /сто двадесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-204011.03.2015/ /вх. № 000030-1412-20.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1412, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, 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. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от Мирослав
Петров Миткин /физическо лице - търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18, с 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2120-12.03.2015/ /вх. № 000030-176904.03.2015/
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На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1769, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕСОЕСБГ“ ЕООД,
гр. Пловдив, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“,
ж.к. „Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“ с
15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1.1."СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" ЕТ, гр. Монтана /изх. № 000030-209912.03.2015/ /вх. № 000030-1922-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1922, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СТАРТ - Н АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ж.к. „Младост 1”, бл. 25-7, вх. А, ап. 7, ЕИК: 821141161, представляван от
Александър Атанасов Георгиев /физическо лице - търговец/, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 24
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1953-09.03.2015/ /вх. №
000030-1495-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1495, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „ Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-2006-11.03.2015/ /вх. № 000030-171326.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1713 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
увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино 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
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „МАКРАТ” 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 увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.

Стр. 25
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2126-12.03.2015/ /вх. № 0000301849-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1849 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 37 /тридесет и седем/ броя игрални автомата, намаление с 9 /девет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко Димитров Янков –
управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 37
/тридесет и седем/ броя игрални автомата, намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1893-06.03.2015/ /вх. № 000030-135819.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1358, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 5 /пет/ 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. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
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Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 7 /седем/ и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1892-06.03.2015/ /вх. № 000030-135619.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2016-11.03.2015/ /вх. № 000030-168126.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя
игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомати със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. „Струма” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2017-11.03.2015/ /вх. № 000030-168226.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1682, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2053-11.03.2015/ /вх. № 000030-168326.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1683, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
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места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, увеличение с 1
/един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев“, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места
със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“ бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1887-06.03.2015/ /вх. № 0000301413-20.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1413, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.7."ЕКО КАРИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1888-06.03.2015/ /вх. № 0000301357-19.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКО КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград,
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. Етрополе,
ул. “Георги Бенковски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКО
КАРИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Ал. Стамболийски”
№ 48, ЕИК: 175346800, представлявано от Цветан Петьов Иванов - управител, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. “Георги Бенковски”
№ 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКО КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-1889-06.03.2015/
/вх. № 000030-1354-19.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1354, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 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. Омуртаг, ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг,
ул. „Волга” № 103, ЕИК: 125032633, представляван от Бисер Недялков Андреев /физическо
лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Омуртаг, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”,
гр. Омуртаг, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1891-06.03.2015/ /вх. № 0000301347-18.02.2015/
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон,
УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1900-06.03.2015/ /вх. № 000030-146524.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1465, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров
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Христов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2027-11.03.2015/ /вх. № 000030-172827.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1728, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област
Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1952-09.03.2015/ /вх. №
000030-1496-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
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 игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, 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 игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2009-11.03.2015/ /вх. № 000030-177304.03.2015/
На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1773, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 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. Бяла Слатина,
обл. Враца, ул. „Хан Крум“ № 72Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Хан
Крум“ № 72Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2045-11.03.2015/ /вх. № 000030-177404.03.2015/
На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1774, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 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. Кнежа,
обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 52А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин
Боев“ № 52А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ЦЕЗАР" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-2046-11.03.2015/ /вх. № 000030-177504.03.2015/
На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1775, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев“
№ 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2052-11.03.2015/ /вх. №
000030-1680-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1680 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА-ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Варна за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, намаление с
2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
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 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 издадения лиценз на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/
броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места,
намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник”
№ 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2036-11.03.2015/ /вх. №
000030-1544-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1544, 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”,
гр. Бургас, 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. 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:
I. 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 3 /три/ броя игрални автомата 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.18."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2031-11.03.2015/ /вх.
№ 000030-1353-19.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1353, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–
92“, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2033-11.03.2015/ /вх.
№ 000030-1361-19.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1361, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92“,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92“, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.20."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2054-11.03.2015/ /вх. № 0000301456-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1456, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 6 /шест/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2090-12.03.2015/ /вх. № 0000301457-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1457, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 6 /шест/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2091-12.03.2015/ /вх. № 0000301458-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2091-12.03.2015/ /вх. №
000030-1458-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
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ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2059-11.03.2015/ /вх. № 0000301731-27.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1731, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-208512.03.2015/ /вх. № 000030-1734-27.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-214512.03.2015/ /вх. № 000030-1855-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за увеличение 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
гр. София Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2097-12.03.2015/ /вх. №
000030-1853-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1853, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Райко Даскалов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за намаление с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2096-12.03.2015/ /вх. № 000030-184805.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ и намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КИРИШ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България”
№ 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за подмяна на
3 /три/ и намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 86.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2093-12.03.2015/ /вх. №
000030-1846-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1846, 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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов
Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, заедно и поотделно, за увеличение с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан
Петко Войвода” № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2095-12.03.2015/ /вх. №
000030-1847-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1847, 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/ и увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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/ и увеличение със
7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2092-12.03.2015/ /вх. № 000030-179205.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1792, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет. -1, обект 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет.-1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –
Иванова –управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет. -1, обект 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2087-12.03.2015/ /вх. №
000030-1710-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Каварна,
област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България”
№ 63 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2088-12.03.2015/ /вх. №
000030-1712-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1712, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик,
област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 43
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар
„Хелиус“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2103-12.03.2015/ /вх. № 0000301913-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1913, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2104-12.03.2015/ /вх. № 0000301914-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1914, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-2131-12.03.2015/ /вх. № 000030-167526.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1675, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-211912.03.2015/ /вх. № 000030-1883-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1883, 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
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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 79.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-2121-12.03.2015/ /вх. № 0000301771-04.03.2015/
На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1771, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.39."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-2133-12.03.2015/ /вх.
№ 000030-1884-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1884, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”,
гр. Пазарджик, за намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 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
ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров
Шопов – /физическо лице – търговец/, за намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-2134-12.03.2015/ /вх. № 0000301882-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1882, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов Шопов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.41."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2132-12.03.2015/ /вх. № 0000301770-04.03.2015/
На 04.03.2015 г. с вх. № 000030-1770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ 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. София, район Красно село,
ул. „Кн. Клементина“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село, ул. „Кн.
Клементина“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2128-12.03.2015/ /вх. № 0000302102-12.03.2015/
На 12.03.2015 г. с вх. № 000030-2102, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски –
зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
Лазарова Джурова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2129-12.03.2015/ /вх. № 0000302105-12.03.2015/
На 12.03.2015 г. с вх. № 000030-2105, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
Лазарова Джурова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2127-12.03.2015/ /вх. №
000030-1854-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец
Паисий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн –
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управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Отец Паисий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2122-12.03.2015/ /вх. №
000030-1991-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1991, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2125-12.03.2015/ /вх. №
000030-1993-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1993, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
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– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Раковски” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-2124-12.03.2015/ /вх. №
000030-1992-10.03.2015/
На 10.03.2015 г. с вх. № 000030-1992, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-195009.03.2015/ /вх. № 000030-1502-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
16 /шестнадесет/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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

Стр. 51
Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев“, пред моста на р. Бистрица, до ресторант
„Русалка“ /BL09/;
2. гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев“ /BL10/;
3. гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ до авт. спирка пред „Пирин-Комерс“ АД
/BL18/;
4. гр. Благоевград, бул. „Св.СВ. Кирил и Методи“ до авт. спирка срещу входа на
ЖП гарата /BL13/;
5. гр. Дупница, пл. „Свобода“ срещу магазин „Малчуган“ /DU02/;
6. гр. Дупница, ул. „Цар Освободител“- авт. спирка пред учителския институт /DU03/;
7. гр. Дупница, ул. „Княз Борис I“- срещу Полицията /DU05/;
8. гр. Дупница, ул. „Николаевска“ /DU06/;
9. гр. Дупница, ж.к. „Развесена върба“ до авт. спирка /DU09/;
10. гр. Дупница, ул. „Николаевска“ до дома на армията /DU10/;
11. гр. Дупница, ул. „Хан Крум“ /DU12/;
12. гр. Пловдив, ул. „Съединение“, спирка № 111 на МГТ и спирка Католическия храм
– посока юг-север /PO45/;
13. гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“, спирка № 18 на МГТ, посока север-юг /PO59/;
14. гр. Пловдив, ул. „Богомил“ спирка № 221 на МГТ, посока изток-запад, северен
тротоар /PO67/;
15. гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ спирка ДНА срещу Общината /KK07/;
16. гр. София, ул. „Цар Асен“ № 19, партер на сградата /S991/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208212.03.2015/ /вх. № 000030-1934-09.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1934, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на
1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
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І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Оборище“, №. 114-115, етаж 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208412.03.2015/ /вх. № 000030-1936-09.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на
1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“, №. 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2077-12.03.2015/ /вх. № 000030-173727.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1737, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, ул. „Георги Ненов“ № 1;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 55;
3. гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Димитър Стоичков“
№ 2;
4. гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Подполковник Калитин“ № 53, партер;
5. гр. Раднево, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“
№ 21;
6. гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“;
7. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Майор Горталов“, № 14 Б;
8. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Митрополит
Методи Кусев“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-194909.03.2015/ /вх. № 000030-1499-25.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1499, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 16 /шестнадесет/ броя пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в който 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 открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев“, пред моста на р. Бистрица, до ресторант
„Русалка“/BL09/;
2. гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев“ /BL10/;
3. гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ до авт. спирка пред „Пирин-Комерс“ АД
/BL18/;
4. гр. Благоевград, бул. „Св.СВ. Кирил и Методи“ до авт. спирка срещу входа на
ЖП гарата /BL13/;
5. гр. Дупница, пл. „Свобода“ срещу магазин „Малчуган“ /DU02/;
6. гр. Дупница, ул. „Цар Освободител“- авт. спирка пред учителския институт /DU03/;
7. гр. Дупница, ул. „Княз Борис I“- срещу Полицията /DU05/;
8. гр. Дупница, ул. „Николаевска“ /DU06/;
9. гр. Дупница, ж.к. „Развесена върба“ до авт. спирка /DU09/;
10. гр. Дупница, ул. „Николаевска“ до дома на армията /DU10/;
11. гр. Дупница, ул. „Хан Крум“ /DU12/;
12. гр. Пловдив, ул. „Съединение“, спирка № 111 на МГТ и спирка Католическия храм
– посока юг-север /PO45/;
13. гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“, спирка № 18 на МГТ, посока север-юг /PO59/;
14. гр. Пловдив, ул. „Богомил“ спирка № 221 на МГТ, посока изток-запад, северен
тротоар /PO67/;
15. гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ спирка ДНА срещу Общината /KK07/;
16. гр. София, ул. „Цар Асен“ № 19, партер на сградата /S991/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208112.03.2015/ /вх. № 000030-1933-09.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1933, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
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І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Оборище“, №. 114-115, етаж 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-208312.03.2015/ /вх. № 000030-1935-09.03.2015/
На 09.03.2015 г. с вх. № 000030-1935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“, №. 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД гр. София /изх. № 000030-2079-12.03.2015/ /вх. № 000030-173927.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1739, 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 откриване на 8 /осем/ 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.
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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
„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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, ул. „Георги Ненов“ № 1;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 55;
3. гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Димитър Стоичков“
№ 2;
4. гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Подполковник Калитин“ № 53, партер;
5. гр. Раднево, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“
№ 21;
6. гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“;
7. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Майор Горталов“, № 14 Б;
8. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Митрополит
Методи Кусев“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2080-12.03.2015/ /вх. № 0000301885-06.03.2015/
На 06.03.2015 г. с вх. № 000030-1885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 11 /единадесет/ броя и откриване на 9 /девет/
броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Лом, община Лом, област Монтана, ул. „Крум Пастърмаджиев“ № 7;
2. гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Райна
Княгиня“ № 2 А;
3. гр. Пловдив,община Пловдив, област Пловдив, ул. „Елба“ № 15;
4. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Солун“ № 4, магазин;
5. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ж.к. „Здравец“ № 28;
6. гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Дойранска епопея“ № 32-34;
7. гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, бул. „Цар Освободител“
№ 78;
8. гр. София, община Надежда, област София-град, ул. „Бели Дунав“ и ул. „Царевец“;
9. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев“ № 15;
10. гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1;
11. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Екзарх Йосиф“ № 3.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „14-ти Полк“ № 2 А;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Подполковник Калитин“ № 53, ет.1,
магазин;
3. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител“ № 3;
4. с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, ул. „I-ва“, № 24;
5. гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска“ № 43;
6. гр. Лом, община Лом, област Монтана, ул. „Славянска“ № 52, вх. Б;
7. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Александровса“ № 55;
8. с. Кирково, община с. Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев“, сграда
№ 23;
9. гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, ул. „Беласица“ № 1 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2078-12.03.2015/ /вх. № 000030-173827.02.2015/
На 27.02.2015 г. с вх. № 000030-1738, 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 откриване на 8 /осем/ 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:
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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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, ул. „Георги Ненов“ № 1;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 55;
3. гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Димитър Стоичков“
№ 2;
4. гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Подполковник Калитин“ № 53, партер;
5. гр. Раднево, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“
№ 21;
6. гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, ул. „Хемус“;
7. гр. София, община Столична, област София- град, ул. „Майор Горталов“, № 14 Б;
8. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Митрополит
Методи Кусев“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1886-06.03.2015/ /вх. № 000030-141420.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино
„Efbet” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1190/13.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „Efbet”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.2."БАРГЕЙМ АД" АД, гр. София /изх. № 000030-2021-11.03.2015/ /вх. № 000030-152425.02.2015/
На 25.02.2015 г. с вх. № 000030-1524, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел” /по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-1861/06.03.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110,
представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1899-06.03.2015/ /вх. №
000030-1706-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1706, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 74 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-966/05.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 74.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1898-06.03.2015/ /вх. №
000030-1708-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1708, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-968/05.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2008-11.03.2015/ /вх. №
000030-1709-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1709, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-62/07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
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Младенов – управител, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2007-11.03.2015/ /вх. №
000030-1711-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1711, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2 /по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-67/07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, Правила за организация на работа и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2032-11.03.2015/ /вх. № 000030-168526.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1685, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Марица” № 15 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10403/23.12.2014 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:
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Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. „Марица” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2030-11.03.2015/ /вх. № 000030-168626.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1686, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Искър” № 16 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10406/23.12.2014 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 „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2029-11.03.2015/ /вх. № 000030-168726.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1687, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Константин Величков“ № 3 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030967/05.02.2015 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2028-11.03.2015/ /вх. № 000030-168826.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1688, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област
Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № 00003010404/18.11.2014 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 „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2034-11.03.2015/ /вх. № 000030-168926.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1689, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
област Враца, ул. „Васил Коларов” № 12 /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000305747/28.07.2014 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.
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Козлодуй, област Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2022-11.03.2015/ /вх. № 000030-169026.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1690, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П.
Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда /по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-68/07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща
сграда.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2023-11.03.2015/ /вх. № 000030-169126.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1691, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
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при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10402/
23.12.2014 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 „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2024-11.03.2015/ /вх. № 000030-169226.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1692, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 2А /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10401/23.12.2014 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 „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2025-11.03.2015/ /вх. № 000030-170126.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1701, 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,
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гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”
/по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-176/14.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289
„г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и
бул. „Симеон Велики”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2026-11.03.2015/ /вх. № 000030-170326.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1703, 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 утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
к-с „Мраморно море” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-66/07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.15."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2055-11.03.2015/ /вх. № 0000301702-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1702, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Крали Марко” № 8 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-965/05.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2056-11.03.2015/ /вх. № 0000301704-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1704, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-64/
07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2057-11.03.2015/ /вх. № 0000301705-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1705, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ул. „Боян
Дановски” № 9 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10392/23.12.2014 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 „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, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2058-11.03.2015/ /вх. № 0000301707-26.02.2015/
На 26.02.2015 г. с вх. № 000030-1707, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 10, ет. 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1721/27.02.2015г./.
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 „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, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10,
ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2041-11.03.2015/ /вх. № 000030-141620.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1416, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-1085/10.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ФОРТУНА” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон
Георгиев Михов – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2042-11.03.2015/ /вх. №
000030-1463-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1463, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 16 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10395/23.12.2014 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2044-11.03.2015/ /вх. №
000030-1466-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1466, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10388/23.12.2014 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2047-11.03.2015/ /вх. №
000030-1467-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1467, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Каварна, област
Добрич, бул. „България” № 63 Б /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000301188/13.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
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хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Каварна, област Добрич,
бул. „България” № 63 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2048-11.03.2015/ /вх. №
000030-1468-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1468, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Червен бряг,
област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10390/23.12.2014 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен,
бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2049-11.03.2015/ /вх. №
000030-1469-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1469, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Балчик, област
Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“ /по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-1189/13.02.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 72
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Балчик, област Добрич,
ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2050-11.03.2015/ /вх. №
000030-1470-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1470, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р
Брънеков” № 14 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-65/07.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2135-12.03.2015/ /вх. № 0000301804-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1804, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 52 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1254/16.02.2015 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

Стр. 73
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2137-12.03.2015/ /вх. № 0000301805-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1805, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 1А /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-738/28.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2138-12.03.2015/ /вх. № 0000301806-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1806, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“, бул. „8-ми Приморски полк“
№ 100 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9565/03.12.2014 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“, бул. „8-ми Приморски
полк“ № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2141-12.03.2015/ /вх. № 0000301807-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1807, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 78 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-740/28.01.2015 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2143-12.03.2015/ /вх. № 0000301808-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1808, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ № 144 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9154/25.11.2014 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, бул. „Ломско шосе“
№ 144.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2098-12.03.2015/ /вх. № 0000301809-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1809, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 23 /по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-9566/03.12.2014 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2094-12.03.2015/ /вх. № 0000301810-05.03.2015/
На 05.03.2015 г. с вх. № 000030-1810, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 1 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9153/25.11.2014 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-2051-11.03.2015/ /вх. № 0000301450-24.02.2015/
На 24.02.2015 г. с писмо с вх. № 000030-1450, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-7860/17.10.2014
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8093 от
24.10.2014 г.
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
Грешката в Решение № 000030-7860/17.10.2014 г. се изразява в следното:
В изготвеното предложение в списъка на игралните автомати, които ще бъдат
експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването на типа на игралeн автомат
на позиция № 14, както и номер на удостоверението за одобрен тип на игралeн автомат на
позиция № 19, а именно:
№

Наименование

14. Vega Vision Multi –9
19. Vega Vision+ Multi –5

Тип, версия

Производител

EGT–VS5
EGT–VS5

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

Удостоверение Игрални
Идентификационе
за одобрен тип
места
н номер
ИА
(бр.)
08245
2039
1
08237
2056
1

Вярното изписване на типа на игралeн автомат на позиция № 14, както и номер на
удостоверението за одобрен тип на игралeн автомат на позиция № 19, които ще бъдат
експлоатирани в игралната зала е:
№
14.
19.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Vega Vision Multi –9
Vega Vision+ Multi –5

EGT–VS3
EGT–VS5

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

08245
08237

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
2039
1
1
2065

Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка в Решение № 000030-7860/17.10.2014 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8093 от
24.10.2014 г. на „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, изразяваща се в погрешно
изписване на типа на игралeн автомат на позиция № 14, както и номер на
удостоверението за одобрен тип на игралeн автомат на позиция № 19, както следва:
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 60 /шестдесет/ броя
игрални автомата с 72 /седемдесет и два/ броя игрални места, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Наименование

Тип, версия

Производител

БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
Vega Vision+ Multi-7
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi-7
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi –6
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi -3
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi-7
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi -4
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -1
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi –9
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -1
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -7
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -6
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -7
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi –5
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -8
EGT-VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -6
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -10
EGT-VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi -4
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -6
EGT–VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -8
EGT-VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision Multi -8
EGT-VS3
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Vega Vision+ Multi -4
EGT–VS5
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
ATRONIC
Gambling Green Deluxe
Atronic International GmbH
Magic Maroon Deluxe
Sensys EP
Spielo International Germany GmbH
Best of Vol.1
Sensys EP
Spielo International Germany GmbH
Carnival of Mystery
IGT
IGT
BETTI THE YETTI
IGT
IGT
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
Premium-V+Gaminator
FV 680 CF2
Austrian Gaming Industries GmbH.
4
Premium-V+Gaminator
FV 680 CF2
Austrian Gaming Industries GmbH.
4
Super-V+Gaminator 45
FV 680 CF2
Austrian Gaming Industries GmbH.
Super-V+Gaminator 27
FV 680 CF2
Austrian Gaming Industries GmbH.
TIMBER WOLF
VIRIDIAN
Aristocrat Technologies Ltd.
BUFFALO
VIRIDIAN
Aristocrat Technologies Ltd.
WMS
CRYSTAL FOREST
WMS Gaming Inc.
WMS
JUNGLE WILD 2
WMS Gaming Inc.
БАРГЕЙМ
BG 11-10, 3.05V
„Казино Технологии” АД
WMS
Kingdom of the Titans
WMS Gaming Inc.
PREMIER MULTI-2
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-2
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-3
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-2
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-2
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-2
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-2
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-1
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH MULTI-1
EGT-VS7
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-4
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-4
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-3
EGT-VS5-4
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
BLACK JACK
AccuPLAY
TCS John Huxley Ltd.
Automatic Electronic
ALFASTREET Gaming Instruments /
Alfastreet R8MTS
Roulette
POČKAJ D.O.O.
PREMIER MULTI-5
EGT-VS8
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
PREMIER MULTI-5
EGT-VS8
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Удостоверение Игрални
Идентификационе
за одобрен тип
места
н номер
ИА
(бр.)
090212-110
035.2
1
090212-111
035.2
1
090212-112
035.2
1
090212-113
035.2
1
090212-114
035.2
1
090212-120
035.2
1
08232
2227
1
08233
2227
1
08235
2113
1
08239
1991
1
08241
2227
1
08242
2003
1
08243
1853
1
08245
2039
1
08247
1853
1
08250
1937
1
08253
1941
1
08254
1937
1
08237
2065
1
08244
1946
1
08249
1941
1
08251
2251
1
08231
2003
1
08248
1941
1
08252
1946
1
08246
1946
1
08240
2003
1
3000012926
2177
1
3000012889
2312
1
3000012908
2306
1
1857972
1439
1
1857848
1444
1
081125-108
035.2
1
301840-386585

2298

1

301800-386583

2298

1

301830-386595
101870-332987
DX86078V
DX86096V
W2190502
W2190497
081125-109
W2175885
83564
83565
83566
85627
85628
85629
85630
85631
85632
85634
85635
85636
APB 1012

1933
1992
1615
1468
1354
1691
035.2
1734
2254
2254
2270
2284
2284
2284
2284
2204
2204
2294
2294
2270
1111

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

2008-09-2430

1169

8

99518
99519

2403
2403

1
1
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60.

PREMIER MULTI-5

EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

99520

2403

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
1. Доклад № 367/12.03.2015 г.
Предвид изложените от председателя на ДКХ обстоятелства в доклад №
367/12.03.2015 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваните на производства по прилагане на принудителни
административни мерки по реда на чл. 85 от ЗХ отнемане за срок от три до шест месеца
на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2913/25.04.2014 г. на „СТЕФИ2012“ ЕООД и на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2361/09.04.2014 г.
на ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ”.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1402-20.02.2015/ /вх. № 000030-85530.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-855, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД,
гр. Ботевград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри. Искането е за вписване на промяна в титуляра на издадения лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9276/26.11.2014 г. на ЕТ „НУШИТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА“ за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”
№ 14.
По подадените документи е извършена проверка и проучване във връзка с
изискванията на Закона за хазарта.
На проведено на 26.02.2015 г. заседание след като е обсъдила представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че има неизяснени обстоятелствата по отношение на
исканото вписване по реда на ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила произнасянето по
писмено искане с вх. № 000030-855/31.01.2015 г. до изясняване на горепосочените
обстоятелствата.
На проведеното на 13.03.2015 г. заседание ДКХ пристъпи към разглеждане и
анализиране на цялата налична информация, при което установи, че подадените документи с
искане вх. № 000030-855/30.01.2015 г. не отговарят на изискванията на ЗХ и на Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта за даване на
разрешение за вписване на исканите обстоятелства в издадения лиценз.
С оглед гореизложеното и на основаниечл. 22, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да даде разрешение за вписване на „НУШИ 67” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43,
ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител, като
титуляр в издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-9276/26.11.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 14.

1
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

