РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 25
София, 27.11.2013 г.
Днес, 27 ноември 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-н Тодор Керанов,
г-жа Даниела Щрегарска и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи – Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1619/26.11.13
г./
Раздел втори – Прилагане на принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7
от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„КАЗИНО ДИМЯТ“ООД, гр. Варна /изх. № П-1608/25.11.2013 г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1597/25.11.2013 г./
2.2.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1598/25.11.2013 г./
2.3.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1599/25.11.2013 г./
2.4.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1600/25.11.2013 г./
2.5.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1601/25.11.2013 г./
2.6.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1602/25.11.2013 г./
2.7.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1603/25.11.2013 г./
2.8.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1604/25.11.2013 г./
2.9.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1605/25.11.2013 г./
2.10.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1607/25.11.2013 г./
2.11.„ИРИС-1“ЕООД, гр. Карнобат /изх. № П-1609/25.11.2013 г./
2.12.„ВЕГАС – 09“ЕООД, гр. Добринище /изх. № П-1611/25.11.2013 г./
2.13.ЕТ „АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ“, гр. Силистра /изх. № П-1612/25.11.2013 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 писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БОРА 3001“ООД, гр. София /изх. № П-2723/26.11.2013 г./,/вх. № И-2723/23.10.13г./
1.2.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2752/25.11.2013 г./,/вх. № И2752/29.10.13г./
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1.3.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2745/26.11.2013 г./,/вх. № И2745/28.10.13г./
1.4.„МАРЛИН – 7“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-2840/26.11.2013 г./,/вх. № И-2840/11.11.13г./
Раздел пети – Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2844/25.11.2013 г./,/вх. № И2844/11.11.13г./
Раздел шести – Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни игри в
изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1620/26.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1.
С вх. № 2492 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
2.
С вх. № 2518 от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София.
3.
С вх. № 2562 от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца.
4.
С вх. № 2680 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград.
Раздел седми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-2795/26.11.2013 г./,/вх. № И-2795/06.11.13г./
1.2.„ЕС ВИ ЕС“АД, гр. София /изх. № П-2857/26.11.2013 г./,/вх. № И-2857/13.11.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2782/26.11.2013 г./,/вх. № И2782/05.11.13г./
2.2. „РАВ КАЗИНО“ЕООД, гр. Радомир /изх. № П-2828/26.11.2013 г./,/вх. № И2828/08.11.13г./
2.3. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2852/26.11.2013 г./,/вх. № И2852/13.11.13г./
2.4. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2853/26.11.2013 г./,/вх. № И2853/13.11.13г./
2.5. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2854/26.11.2013 г./,/вх. № И2854/13.11.13г./
2.6. „ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2867/25.11.2013 г./,/вх. № И2867/14.11.13г./
2.7. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2868/25.11.2013 г./,/вх. № И-2868/14.11.13г./
2.8. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2869/25.11.2013 г./,/вх. № И2869/14.11.13г./
2.9. „ГАРАНТ ГРУП“ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-2870/25.11.2013 г./,/вх. № И2870/14.11.13г./
2.10. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-2871/25.11.2013 г./,/вх. № И2871/14.11.13г./
2.11. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-2872/25.11.2013 г./,/вх. № И2872/14.11.13г./
2.12. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2873/25.11.2013
г./,/вх. № И-2873/14.11.13г./
2.13. „СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2874/25.11.2013 г./,/вх. № И2874/14.11.13г./
2.14. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2875/25.11.2013 г./,/вх. № И2875/15.11.13г./
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2.15. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2882/25.11.2013 г./,/вх.
2882/15.11.13г./
2.16. „ГОЧЕВ-СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-2883/25.11.2013 г./,/вх. № И2883/15.11.13г./
2.17. „ЖОКЕР – 1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2884/25.11.2013 г./,/вх. № И2884/15.11.13г./
2.18. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2885/25.11.2013 г./,/вх. № И2885/15.11.13г./
2.19. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2889/25.11.2013 г./,/вх. № И-2889/18.11.13г./
2.20. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-2890/25.11.2013 г./,/вх. № И2890/18.11.13г./
2.21. „КАЗИНО КИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2891/25.11.2013 г./,/вх. № И2891/18.11.13г./
2.22. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2894/25.11.2013 г./,/вх. № И2894/19.11.13г./
2.23. „ГРАНД КАЗИНО-2“ООД, гр. София /изх. № П-2900/25.11.2013 г./,/вх. № И2900/19.11.13г./
2.24. „ГРАНД КАЗИНО-3“ООД, гр. София /изх. № П-2901/25.11.2013 г./,/вх. № И2901/19.11.13г./
2.25. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2902/25.11.2013 г./,/вх. № И2902/19.11.13г./
2.26. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2914/26.11.2013 г./,/вх. № И2914/21.11.13г./
2.27. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2911/25.11.2013 г./,/вх. № И2911/20.11.13г./
2.28. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2915/26.11.2013 г./,/вх. № И-2915/21.11.13г./
2.29. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2916/26.11.2013 г./,/вх. № И-2916/21.11.13г./
2.30. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2917/26.11.2013 г./,/вх. № И-2917/21.11.13г./
2.31. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2918/26.11.2013 г./,/вх. № И-2918/21.11.13г./
2.32. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2927/26.11.2013 г./,/вх. № И-2927/22.11.13г./
2.33. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2940/26.11.2013 г./,/вх. № И-2940/26.11.13г./

3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2886/26.11.2013 г./,/вх. № И-2886/15.11.13г./
3.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2921/26.11.2013
г./,/вх. № И-2921/22.11.13г./
3.3.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2923/26.11.2013
г./,/вх. № И-2923/22.11.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2888/26.11.2013 г./,/вх. № И-2888/15.11.13г./
4.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2920/26.11.2013
г./,/вх. № И-2920/22.11.13г./
4.3.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2922/26.11.2013
г./,/вх. № И-2922/22.11.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2887/26.11.2013 г./,/вх. № И-2887/15.11.13г./
Раздел осми – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2876/25.11.2013 г./,/вх. № И-2876/15.11.13г./
1.2. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2877/25.11.2013 г./,/вх. № И-2877/15.11.13г./
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1.3. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2878/25.11.2013 г./,/вх. № И-2878/15.11.13г./
1.4. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2879/25.11.2013 г./,/вх. № И-2879/15.11.13г./
1.5. „АЛФА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2880/25.11.2013 г./,/вх. № И-2880/15.11.13г./
1.6. „ВИВА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2881/25.11.2013 г./,/вх. № И-2881/15.11.13г./
1.7. „УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № П-2892/25.11.2013 г./,/вх. № И-2892/18.11.13г./
1.8. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2905/25.11.2013 г./,/вх. № И2905/19.11.13г./
1.9. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2906/25.11.2013 г./,/вх. № И2906/19.11.13г./
1.10. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2907/25.11.2013 г./,/вх. № И2907/19.11.13г./
1.11. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2908/25.11.2013 г./,/вх. № И2908/19.11.13г./
1.12. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2909/25.11.2013 г./,/вх. № И2909/19.11.13г./
1.13. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2926/26.11.2013 г./,/вх. № И-2926/22.11.13г./
1.14. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2931/26.11.2013 г./,/вх. № И-2931/22.11.13г./
Раздел девети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ЕООД, гр. Кърджали /изх. № П-2279.1/25.11.2013 г./,/вх.
№ И-2279.1/19.11.13г./
Раздел десети – Разни:
1. Докладна записка изх. № И-1827/25.11.2013 г. относно продължаване на срок по чл. 33,
ал. 3 от ЗХ.
2. Докладна записка изх. № И-2582/26.11.2013 г. относно продължаване на срок по чл. 33,
ал. 5 от ЗХ.
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. № П1619/26.11.13 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.slotsvillage.ag/
2. http://www.fortunebeach.com/
3. http://www.winadaycasino.com/
4. http://www.247livebet.com/
5. http://www.casinoco.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на залози онлайн. 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., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
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Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез интернет 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. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с 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.slotsvillage.ag/
2. http://www.fortunebeach.com/
3. http://www.winadaycasino.com/
4. http://www.247livebet.com/
5. http://www.casinoco.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 без лиценз, издаден от Държавната
комисия по хазарта, чрез посочените 5 /пет/ интернет страници и чрез техните
поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори – Прилагане на принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1,
т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„КАЗИНО ДИМЯТ“ООД, гр. Варна /изх. № П-1608/25.11.2013 г./
С решение № 366 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Разрешение №
И-1575/03.07.2012 г., издадено на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 111, Гранд Хотел
„Димят”.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
„КАЗИНО ДИМЯТ” ООД в срока на наложената принудителна административна мярка да
отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешенията, като в
посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за погасяване на
публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите.
„КАЗИНО ДИМЯТ” ООД е уведомено на 09.05.2013 г. за решение № 366 от
30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1346/09.10.2013 г. дружеството е поканено в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства в случай, че организаторът е отстранил
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил
своевременно Комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от „КАЗИНО
ДИМЯТ” ООД.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-1575/03.07.2012 г. на „КАЗИНО ДИМЯТ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Княз Борис
І” № 111, ЕИК: 200917061, представлявано от Димитър Георгиев Лефтеров – управител,
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис
І” № 111, Гранд Хотел „Димят”.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1597/25.11.2013 г./
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С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
приложи принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на
Разрешениe № И-1674/23.07.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Рудозем,
област Смолян, ул. „България” № 1.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Разрешениe № И-1674/23.07.2012 г. на ЕТ “МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. ”Васил
Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван от Махмуд Юсеин
Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрални зали с адрес: гр. Рудозем, област Смолян, ул. „България” № 1.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1598/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверение
за издаден лиценз № И-2479/19.12.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр.
Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида”.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
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погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-2479/19.12.2012 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Крумовград, област Кърджали, ул.
„Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида”.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1599/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверениe
за издаден лиценз № И-2617/28.12.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр.
Кърджали, ул. „Републиканска” № 61В.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
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С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок
да представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-2617/28.12.2012 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 61В.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1600/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверение
за издаден лиценз № И-2618/28.12.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов” № 5.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал.
1, т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-2618/28.12.2012 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо
Даскалов” № 5.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1601/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверениe
за издаден лиценз № И-2619/28.12.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр.
Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 27.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомен на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Отнема окончателно Удостоверениe за издаден лиценз № И-2619/28.12.2012 г.
на ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул.
„Беловидово” № 27.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1602/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверениe
за издаден лиценз № И-118/15.03.2013 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: с.
Бял извор, община Ардино, област Кърджали, УПИ II, квартал 24.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомен на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-118/15.03.2013 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: с. Бял извор, община Ардино, област
Кърджали, УПИ II, квартал 24.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1603/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверение
за издаден лиценз № И-2365/30.11.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: Гр.
Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-2365/30.11.2012 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: Гр. Ардино, област Кърджали, ул.
„Републиканска” № 7.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1604/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверениe
за издаден лиценз № И-789/30.04.2013 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
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Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: с.
Кирково, област Кърджали, ул. ”Георги Кирков” № 4.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверениe за издаден лиценз № И-789/30.04.2013 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: с. Кирково, област Кърджали, ул. ”Георги
Кирков” № 4.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1605/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Удостоверение
за издаден лиценз № И-785/30.04.2013 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр.
Кърджали, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр.
Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 50А.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
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ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомено на 13.05.2013 г. за решение
№ 549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-785/30.04.2013 г. на
ЕТ “МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. ”Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван
от Махмуд Юсеин Рашид - физическо лице – търговец, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрални зали с адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №
50А.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН“, гр. Кърджали /изх. № П-1607/25.11.2013 г./
С решение № 549 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на Разрешение №
И-69/14.02.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали с адрес: с. Черноочене, обл. Кърджали,
УПИ І, кв. 22.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата
и лихвите.
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” е уведомен на 13.05.2013 г. за решение №
549 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. е поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
представи писмени доказателства в случай, че е отстранил обстоятелството, което е
основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил своевременно комисията.
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Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-69/14.02.2012 г. на ЕТ “МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. ”Васил
Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван от Махмуд Юсеин
Рашид /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрални зали с адрес: с. Черноочене, обл. Кърджали, УПИ І, кв. 22.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ИРИС-1“ЕООД, гр. Карнобат /изх. № П-1609/25.11.2013 г./
С решение № 1752 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
приложи принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на
месеца на Разрешение № И-1752 от 31.10.2011 г., дадено на „ИРИС-1” ЕООД, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, бул. „България” № 1.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
„ИРИС-1” ЕООД в срока на наложената принудителна административна мярка да отстрани
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението, като в посочения
срок представи пред Комисията писмени доказателства за погасяване на публичните си
задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите.
„ИРИС-1” ЕООД е уведомено на 16.05.2013 г. за решение № 1752 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1348/09.10.2013 г. дружеството е поканено в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства в случай, че организаторът е отстранил
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил
своевременно комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от „ИРИС-1”
ЕООД.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Отнема окончателно Разрешение № И-1752 от 31.10.2011 г. на „ИРИС-1”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „Ганчо
Хардалов” № 61, ЕИК: 102881990, представлявано от Николай Атанасов Атанасов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ВЕГАС – 09“ЕООД, гр. Добринище /изх. № П-1611/25.11.2013 г./
С решение № 548 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на месеца
Разрешение № И-201/31.03.2011 г., дадено на „ВЕГАС – 09” ЕООД за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добринище, общ. Банско, ул.
”Търговска” № 24.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
„ВЕГАС – 09” ЕООД в срока на наложената принудителна административна мярка да
отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешенията, като в
посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за погасяване на
публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите.
„ВЕГАС – 09” ЕООД е уведомено на 16.05.2013 г. за решение № 548 от 30.04.2013
г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1347/09.10.2013 г. дружеството е поканено в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства в случай, че организаторът е отстранил
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил
своевременно Комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от „ВЕГАС –
09” ЕООД.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-201/31.03.2011 г. на „ВЕГАС – 09” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Родопски
извор” № 51, ЕИК: 200851889, представлявано от управителя Калина Костадинова
Тодорова, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добринище, общ. Банско, ул. ”Търговска” № 24.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.13.ЕТ „АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ“, гр. Силистра /изх. № П-1612/25.11.2013
г./
С решение № 550 от 30.04.2013 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) приложи
принудителна административна мярка – отнемане за срок от 3 /три/ месеца на месеца на
Разрешение № И-1558 от 03.10.2011 г. на ЕТ “АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ” за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „П.
Р. Тошев” № 18.
На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) с решението е разпоредено на
ЕТ “АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ” в срока на наложената принудителна
административна мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно
отнемане на разрешенията, като в посочения срок представи пред Комисията писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
ЕТ “АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ” е уведомено на 10.05.2013 г. за
решение № № 550 от 30.04.2013 г.
В указания му тримесечен срок организаторът не е представил пред ДКХ писмени
доказателства за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите.
С писмо с изх. № 1349/09.10.2013 г. дружеството е поканено в 14 /четиринадесет/
дневен срок да представи писмени доказателства в случай, че организаторът е отстранил
обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението, но не е уведомил
своевременно Комисията.
Към 25.11.2013 г. в ДКХ не са представени писмени доказателства от ЕТ “АУТО
БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ”.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ при неотстраняване в срока,
определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелството, което е било основание за
временно отнемане на лиценза, Комисията прилага принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22. ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1,
т. 7 и чл. 87 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-1558 от 03.10.2011 г. на ЕТ “АУТО БОБ
ТРАНС – БОЯН УРУМОВ” със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул.
„Добри Войников” № 18, ЕИК 118032138, представляван от Боян Тодоров Урумов –
търговец, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „П. Р. Тошев” № 18.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
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.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2893/26.11.2013 г./,/вх. № И-2893/18.11.13г./
На 18.11.2013 г. с вх. № И-2893 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход”
№ 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115, представлявано от Любомир Петров ПетковПашов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

STARMAX

1.

Тип

SERVERINHO

Протокол от изпитване №

ИА-2313 от 13.11.2013 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 / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

SM001

Година на производство

2013
Видео слот 42 игри:
1. 12-th KINGDOM;
2. 1001 NIGHTS;
3. ANCIENT NILE;
4. ANTS IN PAINTS;
5. BLAZING JOKER 5;
6. BREAK THE LINES;
7. BURNING JOKER 5;
8. CASHALOT BOOM;
9. CHINESE CHARM;
10. CINEMANIA;
11. DINAMITE WILD;
12. FREEVOLUTION;
13. FRUIT EXPRESS 3;
14. FRUIT EXPRESS 5;

Вид на играта
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15. FRUIT MIX;
16. JOKER EXPRES 5;
17. JOKER POWER 3;
18. JOKER POWER 5;
19. JOKER RESPIN 3;
20. MAGIC HAT FRENZY;
21. MANTIC ORB;
22. MINE FOR BILLION;
23. MYSTIC FOREST;
24. ORIGINAL GANGSTAR;
25. PLANET OF THE BABES;
26. ROCK’N’REEL;
27. SAVANNA BIG 5;
28. TAHITI BREEZE;
29. THUNDER JACK;
30. THUNDER WILD;
31. UNITED FRUITS;
32. WAVE ROVERS;
33. WILD SEVEN 3;
34. WILD SEVEN 5;
35. ZIG ZAG;
36. TEMPLE OF THE SUN;
37. DRAGON’S MARGIN;
38. MUAY BORAN;
39. FORMULA BRAVO;
40. FLAME SURFING;
41. MARVIN STONE;
42. COCARACHA DEAL;
Видео покер 4 игри:
43. POKER DEUCES WILD;
44. POKER JACK OR BETTER;
45. POKER JOKER MULTIPLY;
46. JOKER POKER;
Европейска електронна рулетка 1 игра:
47. ROULETTE;
Видеосимулация на класическо КЕНО 1 игра:
48. KENO.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БОРА 3001“ООД, гр. София /изх. № П-2723/26.11.2013 г./,/вх. № И-2723/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2723 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БОРА 3001” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, пл. „Централен” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Представени се следните документи, доказващи направени инвестиции,
съгласно § 1, ал. 19 от допълнителната разпоредба ЗХ:
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- одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „БОРА 3001” ООД;
- годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „БОРА 3001”
ООД;
- счетоводен баланс към 30.09.2013 г. на „БОРА 3001” ООД.
Представени се следните документи, доказващи наличието на средства за
организиране на играта:
- одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „БОРА 3001” ООД;
- годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „БОРА 3001”
ООД;
- счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните
потоци, оборотна ведомост и отчет за собствения капитал към 30.09.2013 г. на „БОРА 3001”
ООД.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „БОРА 3001” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Люлин”, кв. „Люлин 3“, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК:
200248510, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова - Колева – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, пл. „Централен” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БОРА 3001” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2752/25.11.2013 г./,/вх. № И2752/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2752 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Представени се следните документи, доказващи направени инвестиции
съгласно § 1, ал. 19 от допълнителната разпоредба ЗХ.
- одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД;
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- годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД – горните оригинали са приложени към И-1794/21.06.2013 г.;
- счетоводен баланс към 30.09.2013 г. на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД.
Представени се следните документи, доказващи наличието на средства за
организиране на играта:
- одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД;
- годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД;
- счетоводен баланс към 30.09.2013 г. на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2745/26.11.2013 г./,/вх. № И2745/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2745 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Представени се следните документи, доказващи направени инвестиции
съгласно § 1, ал. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ.
годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД;
одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД /приложен в оригинал към искане вх. № И-1826/26.06.2013 г./;
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междинен финансов отчет към 30.09.2013 г. на „СИМПЛИ

ПЪРФЕКТ” ООД.
Представени се следните документи, доказващи наличието на средства за
организиране на играта:
годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД;
одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД /приложен в оригинал към искане вх. № И-1826/26.06.2013 г./;
междинен финансов отчет към 30.09.2013 г. на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Мадрид“ № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„МАРЛИН – 7“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-2840/26.11.2013 г./,/вх. № И2840/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2840 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Представени се следните документи, доказващи направени направени
инвестиции, съгласно § 1, ал. 19 от допълнителната разпоредба ЗХ.
- счетоводен баланс към 31.10.2013 г.
Представени се следните документи, доказващи наличието на средства за
организиране на играта:
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- Договор за паричен заем;
- Договори за ипотечен заем.
- Банкови документи /извлечения, преводни нареждания и операционни
бележки/ за направените преводи;
- годишни данъчни декларации за 2011 г. и 2012 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ;
- Банково извлечение от 26.11.2013 г.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАРЛИН - 7” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК: 202711633, представлявано от Мариана
Георгиева Стоева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети – Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2844/25.11.2013 г./,/вх. № И2844/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2844, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2371/15.10.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години
на „АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано заедно и
поотделно от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести – Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни
игри в изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1620/26.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1.
2.
3.
4.

С вх. № 2492 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2518 от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София.
С вх. № 2562 от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца.
С вх. № 2680 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград.

При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и игрално
казино:
1. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Охрид” № 11.
2. „КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943,
представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, за игрална зала с адрес:
гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А.
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3. „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628, представлявано от Миглена
Петкова Дишова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Никола
Войводов” № 7.
4. „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 игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 10.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-2795/26.11.2013 г./,/изх. № П2795/27.11.2013 г./, /вх. № И-2795/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2795, 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 „КАЗИНО ЕЛИТ” АД,
гр. София, за подмяна на 98 /деветдесет и осем/, увеличение с 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград,
магистрално шосе „Е-79“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл.
204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан - управител,
за подмяна на 98 /деветдесет и осем/ и увеличение с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е79“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЕС ВИ ЕС“АД, гр. София /изх. № П-2857/26.11.2013 г./,/вх. № И-2857/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2857, 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 „ЕС ВИ ЕС” АД,
гр. София за намаление с 35 /тридесет и пет/ броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя
игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране
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на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8,
„Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС ВИ ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
“Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава
Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за
намаление с 35 /тридесет и пет/ броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места
в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“
(PLATINUM CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2782/26.11.2013 г./,/вх. № И2782/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2782 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр.
София, Задължителни 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „РАВ КАЗИНО“ЕООД, гр. Радомир /изх. № П-2828/26.11.2013 г./,/вх. № И2828/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2828, 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 „РАВ КАЗИНО”
ЕООД, гр. Радомир, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата с 5
/пет/ броя игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Радомир,
област Перник, ж.к. „Гърляница” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАВ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, ж.к „Гърляница”,
бл. 47, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201574345, представлявано от Албена Георгиева Харалампиева –
управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Радомир, област Перник, ж.к. „Гърляница” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАВ КАЗИНО” ЕООД, гр. Радомир,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2852/26.11.2013 г./,/вх. № И2852/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
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ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Ангел Андонов Ирибозов и
Илия Карамфилов Калибрадов, заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2853/26.11.2013 г./,/вх. № И2853/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2853, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление с
3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Връбница”, ул. „275” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Ангел Андонов Ирибозов и
Илия Карамфилов Калибрадов, заедно, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата
и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Връбница”, ул. „275” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-2854/26.11.2013 г./,/вх. № И2854/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2854, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
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КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, намаление с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на
Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Ангел Андонов Ирибозов и
Илия Карамфилов Калибрадов, заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен
театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2867/25.11.2013 г./,/вх. № И2867/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2867, 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 „ЕС ДЖИ
КАЗИНО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”,
ул. „Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов –
управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр.
Пловдив:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2868/25.11.2013 г./,/вх. № И-2868/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2868, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2869/25.11.2013 г./,/вх. № И2869/14.11.13г./
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На 14.11.2013 г. с вх. № И-2869, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ГАРАНТ ГРУП“ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-2870/25.11.2013 г./,/вх. № И2870/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2870, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП”
ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул.
„Заводска” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГАРАНТ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара
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Загора, ул. „Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано от Румен
Йорданов Динев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-2871/25.11.2013 г./,/вх. №
И-2871/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2871, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. ”Цар Освободител” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова - прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, област Разград, ул. ”Цар Освободител” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр.
Кубрат, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-2872/25.11.2013 г./,/вх. №
И-2872/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2872, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
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НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова - прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр.
Кубрат, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2873/25.11.2013
г./,/вх. № И-2873/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2873, 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 „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/, намаление с 3 /три/
броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Средец“, ж.к. „Яворов“, бл. 22, вх.“В“, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200390082, представлявано от
Паскал Стаматов Дойчев - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ и намаление с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” №
5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ”
ЕООД, гр. София, Задължителни 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2874/25.11.2013 г./,/вх. № И2874/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2874, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ СИКС ГРУП - 09”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21 –Б, бл.2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИКС ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 1”, бл, 033, вх.В, ап. 6, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър Маринов
Петров – управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21 –Б, бл.2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2875/25.11.2013 г./,/вх. № И2875/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2875, 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 ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
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ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2882/25.11.2013 г./,/вх. № И2882/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2882 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Изгрев“, УПИ III, кв. 24А,
търговски обект „Кафе Експресо“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Изгрев“, УПИ III, кв. 24А, търговски обект „Кафе Експресо“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.16. „ГОЧЕВ-СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-2883/25.11.2013 г./,/вх. № И2883/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2883 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЧЕВ-СТАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
“Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър
Михайлов Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „ЖОКЕР – 1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2884/25.11.2013 г./,/вх. № И2884/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2884 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати,
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2885/25.11.2013 г./,/вх. № И2885/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2885, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” 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: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2889/25.11.2013 г./,/вх. № И-2889/18.11.13г./
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На 18.11.2013 г. с вх. № И-2889, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-2890/25.11.2013 г./,/вх. № И2890/18.11.13г./
На 18.11.2013 г. с вх. № И-2890, 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 „ПРОФОНДО 2000”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Задължителни 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „КАЗИНО КИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2891/25.11.2013 г./,/вх. № И2891/18.11.13г./
На 18.11.2013 г. с вх. № И-2891, 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 „КАЗИНО КИНГ“
ООД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа
Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители, за увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул.
„Генерал Скобелев“ № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ЛЪКИ ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2894/25.11.2013 г./,/вх. № И2894/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2894, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул. „Кирил
и Методий” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за

Стр. 40
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул.
„Кирил и Методий” № 53, ЕИК: 202008033, представлявано от Цветелина Галинова
Здравкова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „ГРАНД КАЗИНО-2“ООД, гр. София /изх. № П-2900/25.11.2013 г./,/вх. № И2900/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2900, 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 „ГРАНД КАЗИНО-2”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано заедно и поотделно от Тодор Найденов
Шопов и Галин Тотьов Василев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
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Против - няма.
2.24. „ГРАНД КАЗИНО-3“ООД, гр. София /изх. № П-2901/25.11.2013 г./,/вх. № И2901/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2901, 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 „ГРАНД КАЗИНО-3”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2902/25.11.2013 г./,/вх. № И2902/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2902, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
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– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2914/26.11.2013 г./,/вх. № И2914/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2914, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133 , ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
– управител, за подмяна на 2 два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица”, бул. „Витоша“ № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2911/25.11.2013 г./,/вх. №
И-2911/20.11.13г./
На 20.11.2013 г. с вх. № И-2911, 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания
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за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно
от Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2915/26.11.2013 г./,/вх. № И2915/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2915, 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Габрово, ул. „Васил
Левски“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 2
/два/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, област
Габрово, ул. „Васил Левски“ № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2916/26.11.2013 г./,/вх. № И2916/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян
Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2,
ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2917/26.11.2013 г./,/вх. № И2917/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2917, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
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игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав
Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2,
ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав
Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2918/26.11.2013 г./,/вх. № И2918/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2918, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Свети Иван Рилски”, бл.
29, подблоково пространство.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2,
ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Свети
Иван Рилски”, бл. 29, подблоково пространство.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2927/26.11.2013 г./,/вх. № И-2927/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2927, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за увеличение на 1 /един/ брой игрално място на игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за увеличение на 1 /един/ брой игрално място на игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2940/26.11.2013 г./,/вх. № И2940/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места
с 1 /един/ брой игрален автомат с 12 /дванадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Оборище” № 20.

Стр. 47
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев управител и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2886/26.11.2013 г./,/вх. № И-2886/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - 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 пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР
ШАНС”, както следва:

Стр. 48
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. „София“ № 6;
с. Врачеш, общ. Ботевград, Софийска област, ул. „Освобождение“ № 4А;
гр. София, ж.к. „Връбница-II”, ул. „Бели Дунав“, бл. 634;
гр. Харманли, ул. „Велико Търново“ № 26;
гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово“ № 27.

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Стационна“ № 56;
гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16;
гр. Кула, обл. Видин, ул. „Възраждане“ № 54;
гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
гр. София, ул. „Вълко Радински“ № 12;
гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 95;
гр. София, ж.к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
гр. София, ул. „Казбек“ № 12.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2921/26.11.2013
г./,/вх. № И-2921/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2921, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:

1.

Стр. 49
с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Георги Бенковски” №
203.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2923/26.11.2013
г./,/вх. № И-2923/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2923, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 8 /осем/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.
- /S001/;
2.
237 - /S-002/;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

гр. София, р-н „Слатина”, м. „Хр. Смирненски”, ул. „Гео Милев” / пазар Мания/
гр. София, ж.к. „Младост-3”, пл. 3242 /бул. „Свето Преображение, срещу бл.
гр. София, кв. 136, местност „Лозенец-ІІ част, бул. „Черни връх” № 31- /S-005/;
гр. София, УПИ-І, за коо, кв. 232, м. „Студентски град” – 4 кв. - /S-009/;
гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Лясковец”, срещу бл. 151 - /S-018/;
гр. София, на територията на пазар в УПИ ІІ, кв. 7, ж.к. „Младост 4” - /S-019/;
гр. София, УПИ ІІ-271, 272, 1252, кв. 71 а, р-н „Искър”, м. „Дружба-1” - /S-022/;
гр. София, СО р-н „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 28 - /S-989/;

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2888/26.11.2013 г./,/вх. № И-2888/15.11.13г./

Стр. 50
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2888, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в 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 ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. „София“ № 6;
с. Врачеш, общ. Ботевград, Софийска област, ул. „Освобождение“ № 4А;
гр. София, ж.к. „Връбница-II”, ул. „Бели Дунав“, бл. 634;
гр. Харманли, ул. „Велико Търново“ № 26;
гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово“ № 27.

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Стационна“ № 56;
гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16;
гр. Кула, обл. Видин, ул. „Възраждане“ № 54;
гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
гр. София, ул. „Вълко Радински“ № 12;
гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 95;
гр. София, ж.к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
гр. София, ул. „Казбек“ № 12.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2920/26.11.2013
г./,/вх. № И-2920/22.11.13г./
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На 22.11.2013 г. с вх. № И-2920, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.

с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Георги Бенковски” №
203.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2922/26.11.2013
г./,/вх. № И-2922/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2922, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 8 /осем/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
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ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.
- /S001/;
2.
237 - /S-002/;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

гр. София, р-н „Слатина”, м. „Хр. Смирненски”, ул. „Гео Милев” / пазар Мания/
гр. София, ж.к. „Младост-3”, пл. 3242 /бул. „Свето Преображение, срещу бл.
гр. София, кв. 136, местност „Лозенец-ІІ част, бул. „Черни връх” № 31- /S-005/;
гр. София, УПИ-І, за коо, кв. 232, м. „Студентски град” – 4 кв. - /S-009/;
гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Лясковец”, срещу бл. 151 - /S-018/;
гр. София, на територията на пазар в УПИ ІІ, кв. 7, ж.к. „Младост 4” - /S-019/;
гр. София, УПИ ІІ-271, 272, 1252, кв. 71 а, р-н „Искър”, м. „Дружба-1” - /S-022/;
гр. София, СО р-н „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 28 - /S-989/;

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2887/26.11.2013 г./,/вх. № И-2887/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2887, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. „София“ № 6;
с. Врачеш, общ. Ботевград, Софийска област, ул. „Освобождение“ № 4А;
гр. София, ж.к. „Връбница-II”, ул. „Бели Дунав“, бл. 634;
гр. Харманли, ул. „Велико Търново“ № 26;
гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово“ № 27.
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Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Стационна“ № 56;
гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16;
гр. Кула, обл. Видин, ул. „Възраждане“ № 54;
гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
гр. София, ул. „Вълко Радински“ № 12;
гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 95;
гр. София, ж.к. „Люлин – 7 микрорайон“, бул. „Петър Дертлиев“ № 42;
гр. София, ул. „Казбек“ № 12.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2876/25.11.2013 г./,/вх. № И-2876/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2876, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик,
област Добрич,ул. „Черно море” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър
Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик, област Добрич,ул. „Черно
море” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2877/25.11.2013 г./,/вх. № И-2877/15.11.13г./
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На 15.11.2013 г. с вх. № И-2877, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна,
ул. „Цар Освободител” № 60.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър
Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2878/25.11.2013 г./,/вх. № И-2878/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2878, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна,
кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър
Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо
Ботев” № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.4. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-2879/25.11.2013 г./,/вх. № И-2879/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2879, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър
Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „АЛФА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2880/25.11.2013 г./,/вх. № И2880/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2880, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр.
Варна, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Дългопол, община
Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 75, вх. Б, ет. 6, ап. 31, ЕИК:
201713154, представлявано от Антон Хараламбиев Димитров – управител, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Дългопол, община Варна, област Варна, ул. „Цар
Симеон” № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ВИВА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2881/25.11.2013 г./,/вх. № И2881/15.11.13г./
На 15.11.2013 г. с вх. № И-2881, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр.
Варна, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 110.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Владислав Варненчик” № 110, ЕИК:
148138275, представлявано от Цветелина Галинова Здравкова - управител, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № П-2892/25.11.2013 г./,/вх. № И-2892/18.11.13г./
На 18.11.2013 г. с вх. № И-2892, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №
21, х-л „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2905/25.11.2013 г./,/вх. № И2905/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2905, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр София, бул.
„Витоша” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр София, бул.
„Витоша” № 133, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2906/25.11.2013 г./,/вх. № И2906/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2906, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1 А”, бл. 502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1 А”, бл. 502 до вх. В, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2907/25.11.2013 г./,/вх. № И2907/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2907, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61, Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.11. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2908/25.11.2013 г./,/вх. № И2908/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2908, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
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представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15, Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2909/25.11.2013 г./,/вх. № И2909/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2909, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2926/26.11.2013 г./,/вх. № И-2926/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2926, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Витоша” № 121.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
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ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане 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 от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.14. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2931/26.11.2013 г./,/вх. № И-2931/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2931, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Бобов дол, област
Кюстендил, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, вх. Б, ап. 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път”, № 89 А, ЕИК:
131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева – управител, за игрална зала с адрес:
гр. Бобов дол, област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, вх. Б, ап. 9, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ЕООД, гр. Кърджали /изх. № П-2279.1/25.11.2013
г./,/вх. № И-2279.1/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с писмо вх. № И-2279.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2279 от 02.10.2013 г.
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2279, 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 „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр. Кърджали, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, и
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утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, област Кърджали, бул.“България“ № 61, Бл. 5.
При изготвяне на предложение № И-2279 в списъка на игралните автомати,
които ще бъдат експлоатирани в игралната зала са допуснати грешки в изписването на
наименованието, типа, версията и индентификационните номера на игрални автомати, както
и на наименованието на автомат от позиция № 15. изразяващи се в следното:
Грешките се изразяват в изписването на наименованието, типа, версията и
идентификационните номера на игралните автомати от позиции № 8, № 9, № 10, №12, № 13,
№ 14 и № 15 от списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани след
подмяната в игралната зала.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидни фактически грешки в Решение № И-2279 от 27.09.2013
г.
Погрешно изписаните наименование, тип, версия и идентификационни
номера на игрални автомати на позиции № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, № 14 и № 15 в
списъка на игралните автомати се поправят.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети – Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-1827/25.11.2013 г. относно продължаване на срок по
чл. 33, ал. 3 от ЗХ.
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1827, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1,
т. 11 и от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, гр.
Тажбиж, Малта, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, от
разстояние чрез Интернет, за срок от 10 (десет) години, на Интернет страница:
www.pokerstars.bg.
С писмо изх. № И-1827/11.07.2013 г. на ДКХ от искателя е изискано представяне
на допълнителни документи.
На 13.08.2013 г. с вх. № И-1827, в ДКХ е постъпила молба от искателя за
удължаване на срока, поради обема от изискуеми документи, включително и такива, които се
издават от чуждестранни институции и подлежат на заверки апостил.
С решение на ДКХ, взето на заседание на 23.08.2013 г., срокът за представяне на
документи е продължен с 30 дни.
На 17.09.2013 г. с вх. № И-1827, в ДКХ е постъпило писмо от искателя, с което
уведомява ДКХ за невъзможност да спази изискуемия срок, поради затруднения, породени от
това, че за някои от изискваните по българските законови разпоредби документи липсва
аналог в държавата по регистрация на искателя, което налага допълнителни проучвания по
съставянето на заместващите документи.
На 27.09.2013 г. с вх. № И-1827, в ДКХ е постъпило ново писмо от искателя, с
което уведомява ДКХ, че продължава подготовката на документите, както и че срещат
известни трудности, породени от различните законодателства.
Издаването на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние се
характеризира с правна сложност, с оглед специфичните документи, които са необходими.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Продължава с 30 /тридесет/ дни срокът за проверка и проучване на
документи по искане с вх. № И-1827/ 27.06.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.

Докладна записка изх. № И-2582/26.11.2013 г. относно продължаване на срок по чл.
33, ал. 5 от ЗХ.

На 30.09.2013 г. с вх. № И-2582, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.”, гр.
Хуфдорп, Холандия, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Хуфдорп,
ул. „Байлмермерстрат” № 30, Холандия.
С писмо изх. № И-2582/14.10.2013 г. на ДКХ от искателя е изискано представяне на
допълнителни документи.
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2582, в ДКХ е постъпила молба от искателя за удължаване
на срока, поради обема от изискуеми документи, включително и такива, които се издават от
чуждестранни институции и подлежат на заверки апостил.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 /тридесет/ дни срокът за представяне на документи по
искане с вх. № И-2582/30.09.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.
Обновява списъка на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1623/27.11.13
г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане вх. № 2666/23.09.2013 г.
от УХГ (Интернешънъл) Лтд (WHG (International) Ltd) за обновяване на списъка по чл. 22, ал.
1, т. 14 от ЗХ и премахване на страниците http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и
http://www.joylandcasino.com/ от посочения списък, включени в него с Решение № 728 от
24.06.2013 г. Подробно е мотивиран правният интерес относно допустимостта на искането,
като са изложени и аргументи по същество, подкрепени с доказателства за изключването им
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ. В хода на проучване по искането са направени проверки
на трите интернет страници от 20, 21 и 22 ноември 2013 г.
След извършване на проверките е установено, че интернет страницата
http://www.joylandcasino.com/ и интернет страницата http://www.21nova.com/ е достъпна от
ДКХ, която е на територията на Република България, като се изобразяват всички менюта.
Предоставя се възможност за изтегляне и инсталиране на апликейшън. При проверката на
двете възможности за създаване на нов потребител не се предоставя регистрационна форма,
чрез която да се извърши регистрация.
Интернет страницата http://www.williamhill.com е достъпна от ДКХ, която е на
територията на Република България, като се изобразяват всички менюта. При проверката на
възможността за създаване на нов потребител, чрез уеб базирана форма за регистрация се
предоставя възможност да се избере държавата България. Ако се избере България, се появява
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съобщение, че с този избор не може да се регистрира потребител и не се предоставя
възможност за сваляне и инсталиране на апликейшън.
Видно от тези доказателства е преустановена възможността от територията на
Република България да се участва в хазартните игри, предлагани на трите интернет страници.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като се
изключват от списъка интернет страниците http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и
http://www.joylandcasino.com/ поради това, че нарушенията са преустановени и чрез
посочените интернет страници не се организират хазартни игри на територията на
Република България.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

