РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-455
София, 29.01.2014 г.
Днес, 29 янари 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Даниела Щрегарска,
г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-109/28.01.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-000030-282/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-176/21.01.2014г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-63/28.01.2014 г./,/вх. № И-63/15.01.2014г./
Раздел четвърти – Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-000030-272/28.01.2014 г./,/вх.
№ И-000030-152/21.01.2014г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-62/28.01.2014 г./,/вх. № И-62/15.01.2014г./
Раздел пети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН“, гр. Нова Загора /изх. № П-3527/28.01.2014
г./,/вх. № И-3527/21.12.2013г./
1.2.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3338/28.01.2014 г./,/вх. № И-3338/16.12.2013г./
1.3.“ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3577/28.01.2014 г./,/вх. № И-3577/30.12.2013г./

Стр. 2
Раздел шести – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. “КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-И-3479/28.01.2014 г./,/вх.
№ И-3479/20.12.2013г./
Раздел седми – Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ФАВОРИТ“ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-И-48/28.01.2014 г./,/вх. № И-48/14.01.2014г./
1.2.“МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-И-58/28.01.2014 г./,/вх. № И-58/14.01.2014г./
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1.“ГЕЙМПРОМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-И-64/28.01.2014 г./,/вх. № И-64/15.01.2014г./
Раздел осми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1„ЛАРИС-ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-000030-238/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030144/20.01.2014г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-231/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-140/20.01.2014г./
2.2.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-237/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030141/20.01.2014г./
2.3.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-255/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030142/20.01.2014г./
2.4. “ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-245/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030143/20.01.2014г./
2.5.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-256/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-165/22.01.2014г./
2.6.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-000030-260/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030171/22.01.2014г./
2.7.“ТЕМАКС КЛУБ“ООД, гр. София /изх. № П-000030-261/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030172/22.01.2014г./
2.8.“ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-000030-251/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-154/21.01.2014г./
2.9.“Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-252/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030153/21.01.2014г./
2.10.ЕТ“АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92“, гр. София /изх. № П-И-5/28.01.2014 г./,/вх. № И5/06.01.2014г./
2.11.“УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-И-67/28.01.2014 г./,/вх. № И-67/15.01.2014г./
2.12.“В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № П-И-79/28.01.2014 г./,/вх. № И-79/17.01.2014г./
2.13.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-284/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030206/24.01.2014г./
2.14.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-290/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-211/24.01.2014г./
2.15.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-274/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-195/23.01.2014г./
2.16. „НОВА АЛМ“ООД, гр. Варна /изх. № П-000030-279/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030178/22.01.2014г./
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2.17.“ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-000030-280/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030203/24.01.2014г./
2.18. “Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-281/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-175/22.01.2014г./
2.19.“КОТА – 59“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-000030-283/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030150/22.01.2014г./
2.20.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-288/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030205/24.01.2014г./
2.21.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-287/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-164/22.01.2014г./
2.22.“ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-286/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030208/21.01.2014г./
2.23.“ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-273/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-201/24.01.2014г./
2.24.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-291/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-210/24.01.2014г./
2.25.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-292/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-194/23.01.2014г./
2.26.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-293/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-193/23.01.2014г./
2.27. ЕТ“ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-000030-294/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030183/23.01.2014г./
2.28.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-295/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-187/23.01.2014г./
2.29.“СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-И-76/28.01.2014 г./,/вх. № И-76/17.01.2014г./
2.30.ЕТ“ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П-И75/28.01.2014 г./,/вх. № И-75/17.01.2014г./
2.31. ЕТ“ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П-И74/28.01.2014 г./,/вх. № И-74/17.01.2014г./
2.32.“АЛФА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-И-73/28.01.2014 г./,/вх. № И-73/16.01.2014г./
2.33.“ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-И-3292/28.01.2014 г./,/вх. № И-3292/13.12.2013г./
2.34.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-И-3445/28.01.2014 г./,/вх. № И3445/19.12.2013г./
3. За тото и лото игри:
3.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-И-81/28.01.2014 г./,/вх. № И-81/17.01.2014г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-И-82/28.01.2014 г./,/вх. № И-82/17.01.2014г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-И-83/28.01.2014 г./,/вх. № И-83/17.01.2014г./
Раздел девети – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № П-000030-275/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030160/21.01.2014г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-000030-262/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030198/24.01.2014г./
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2.2.“ГЕЙМЪР 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-263/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030188/24.01.2014г./
2.3.“КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-265/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030180/24.01.2014г./
2.4.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-253/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030155/21.01.2014г./
2.5.“ВЕНИС КАЗИНОС“ООД, гр. София /изх. № П-000030-250/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-191/23.01.2014г./
2.6.“ШУГЪР ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-000030-249/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030190/23.01.2014г./
2.7.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-278/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030156/21.01.2014г./
2.8.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-277/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030157/21.01.2014г./
2.9. ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-276/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030158/21.01.2014г./
2.10.“ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-285/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030207/21.01.2014г./
2.11.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-000030-289/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030189/23.01.2014г./
2.12.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-И-61/28.01.2014 г./,/вх. № И61/15.01.2014г./
2.13.“НАЙС КЛУБ“ЕООД, гр. Враца /изх. № П-И-3391/28.01.2014 г./,/вх. № И3391/17.12.2013г./
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П-000030-312/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-151/21.01.2014г./
Раздел десети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“СИТ-99“ООД, гр. София /изх. № П-3104.1/28.01.2014 г./,/вх. № И-3104.1/14.01.2014г./
Раздел единадасети - Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-4/27.01.2014 г.
2.
Докладна записка изх. № И-1340/28.01.2014 г.
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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. № П109/28.01.2014 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. https://www.viewcasino.com/
2. https://www.bet90.com/
3. http://www.verajohn.com/
4. http://www.gr88.com/
5. http://www.bulldog777.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
https://www.viewcasino.com/
2.
https://www.bet90.com/
3.
http://www.verajohn.com/
4.
http://www.gr88.com/
5.
http://www.bulldog777.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната:
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-243/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-170/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-170 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

Стр. 7
№ по
ред
1.

Наименование

Sweet Sunshine Deluxe

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2315 от 20.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2012 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000010688

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
1. Action Jack;
2. Brilliant Fruits;
3. Doggie Cash Garden;
4. Doggie Cash Glittering;
5. Goldify;
6. Gypsy Moon;
7. Magic Pharaoh;
8. Mighty Miner Extreme;
9. 1421 Voyages of Zhen He;
Електронна рулетка:
10. Master Roulette

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-242/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-169/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-169 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,

Стр. 8
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Egyptian Gold

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2314 от 20.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2012 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000010688

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
11. Egyptian Gold - Cleora;
12. Egyptian Gold – Nefturi;
13. Egyptian Gold – Ramosis

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-241/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-168/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-168 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

Стр. 9
№ по
ред
1.

Наименование

Mega Kong

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2317 от 21.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2012 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000010688

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
14. Mega Kong – Jungle Queen;
15. Mega Kong – Jungle Treasure;
16. Mega Kong – Jungle Lagoon.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-240/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-167/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-167 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Kitty Cash

Тип

Sensys EP

Стр. 10
Протокол от изпитване №

ИА-2319 от 22.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2012 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000010724

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
17. Kitty Cash – Music;
18. Kitty Cash – Royals;
19. Kitty Cash – Playground;
20. Kitty Cash – Circus.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-239/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-166/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-166 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Legendary Classics Deluxe

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2318 от 21.11.2013 г.

Стр. 11
Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2012 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000010737

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
21. Doggie Cash Glittering;
22. Golden City;
23. Brilliant Fruits;
24. Gypsy Moon;
25. I Love Fruits;
26. Magic Pharaoh;
27. Moving Moments;
28. Secrets of Babylon;
29. Sphinx Classic.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД, гр. /изх. № П-000030-271/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030192/22.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-192 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 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Premium-V+Gaminator 5

Стр. 12

1.

Тип

FV 610 CF2 / FV 629 CF2 / FV 680 CF2 / FV 860 CF2

Версия

PREMGAMVP5-92 V8.20-3

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2331 от 13.01.2014 г
Austrian Gaming Industries GmbH
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

201910-445161

Производител

Година на производство
Вид на играта

2009
Видеослот:
30. African Simba;
31. Bee Wild;
32. Big Chief;
33. Bonus Maximus;
34. Book of Ra deluxe;
35. Buccaneer’s Chest;
36. Buffalo Thunder;
37. Cape Gold;
38. Chamillions;
39. Costa del Cash;
40. El Toro;
41. Fairy Queen 2;
42. Five To One;
43. Flame Dancer;
44. Flamenco Roses;
45. Fruit Sensation;
46. Happy Serengeti;
47. Helena;
48. Hot Chance;
49. Lions;
50. Lord of the Ocean;
51. Lucky Lady’s Charm deluxe;
52. Magic 81 Lines;
53. Mystic Secrets;
54. Northern Light;
55. Plenty on Twenty Hot;
56. Power Stars;
57. Pure Jewels;
58. Reel Riders;
59. Rich Witch;
60. Roaring Forties;
61. Secret Elixir;
62. Secrets of the Stars;
63. Sesame’s Treasures;
64. Sizzling Hot deluxe;

Стр. 13
65. Spinning Reels;
66. Tiki Island;
67. Treasure Gate;
68. Treasure Seasons;
69. Waikiki Beach;
70. Wings of Fire;
71. Xtra Spins.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел трети – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-000030-282/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-176/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-176, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хедър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за промени в управлението на дружеството и начин на
представляване.
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.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-63/28.01.2014 г./,/вх. № И63/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-63, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС 93” ООД,
гр. Стамболийски, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив,
ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков –
управител и Атанас Василев Шушутев – управител, за промени в управлението на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел четвърти – Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-000030-272/28.01.2014
г./,/вх. № И-000030-152/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-152, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
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2.1.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-62/28.01.2014 г./,/вх. № И62/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-62, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС 93” ООД,
гр. Стамболийски, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЛОТОС 93”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко
Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител и
Атанас Василев Шушутев – управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел пети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН“, гр. Нова Загора /изх. № П3527/28.01.2014 г./,/вх. № И-3527/21.12.2013г./
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3527, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, кв. „Чайка” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със
седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” №
27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 43.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
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2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3338/28.01.2014 г./,/вх. № И-3338/16.12.2013г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3338 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” 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. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в 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.
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1.3.“ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3577/28.01.2014 г./,/вх. № И3577/30.12.2013г./
На 30.12.2013 г. с вх. № И-3577, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Съединение, обл. Пловдив, ул. „Шести
септември”, № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК:
200437621, представлявано от Силвия Монева Монева - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Съединение, обл. Пловдив, ул. „Шести септември”, № 15.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел шести – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2. “КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-И-3479/28.01.2014
г./,/вх. № И-3479/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3479, 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 „КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ” ЕООД, гр. Бургас, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години в производствена база с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 113, магазин № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на „КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.
112, вх. 1, ет. 6, ап. 19, ЕИК: 147144364, представлявано от Биляна Атанасова Арабаджиева –
Тотева - управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна
дейност за срок от 10 /десет/ години.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел седми – Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ФАВОРИТ“ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-И-48/28.01.2014 г./,/вх. № И-48/14.01.2014г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-48, 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 „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-2383/24.10.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано заедно и поотделно от Димитър Андреев Маринов и
Красимир Тодоров Найденов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №
55.
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.“МЕРИЛИН 1“ЕООД,
58/14.01.2014г./

гр. Варна

/изх. № П-И-58/28.01.2014

г./,/вх. № И-
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На 14.01.2014 г. с вх. № И-58, 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 „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-2916/03.12.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати 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, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години 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
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1.“ГЕЙМПРОМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-И-64/28.01.2014 г./,/вх. № И64/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-64, 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 „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на Разрешение И958/01.06.2009 г., за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване в обект с
адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул.
„Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване в обект с адрес:
гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
По Раздел осми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1„ЛАРИС-ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-000030-238/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030144/20.01.2014г./
На 20.01.2014 г. с вх. № 000030-144 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 „ЛАРИС-ВЕГА”
ООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя
игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с
16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” №
33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-231/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-140/20.01.2014г./
На 20.01.2014 г. с вх. № 000030-140 в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 21
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-237/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030141/20.01.2014г./
На 20.01.2014 г. с вх. № 000030-141 в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 5 /пет/ броя и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя и
увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл.
„Севтополис” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.“ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-255/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030142/20.01.2014г./
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На 20.01.2014 г. с вх. № 000030-142 в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 7 /седем/ броя и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя и
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. “ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-245/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030143/20.01.2014г./
На 20.01.2014 г. с вх. № 000030-143 в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 7 /седем/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални
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автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-256/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-165/22.01.2014г./
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-165 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр.Самоков за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. ”Никола Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Професор Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и
поотделно от Любомир Петров Петков и Радка Данаилова Москова – управители, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. ”Никола
Камбов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-000030-260/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-171/22.01.2014г./
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-171 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 „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр.София за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.

Стр. 24
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул.„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.“ТЕМАКС КЛУБ“ООД, гр. София /изх. № П-000030-261/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-172/22.01.2014г./
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-172 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 „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК:
831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев – управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.8.“ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-000030-251/28.01.2014 г./,/вх.
№ И-000030-154/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-154, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и
утвърждаване на игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3,
УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от
Георги Стоянов Захариев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 4
/четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3,
УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр.
Исперих, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.“Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-252/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-153/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-153, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.- СОФИЯ ВМ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални
места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.- СОФИЯ ВМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя
игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.- СОФИЯ ВМ“ ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.ЕТ“АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92“, гр. София /изх. № П-И-5/28.01.2014 г./,/вх. № И5/06.01.2014г./
На 06.01.2014 г. с вх. № И-5, 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ –
БИЛИ–92”, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.“УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-И-67/28.01.2014 г./,/вх. № И67/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-67 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.

Стр. 27
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игралните места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игралните места на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
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.“В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № П-И-79/28.01.2014 г./,/вх. № И-79/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-79, 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 „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 48 / четиридесет и осем/ игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 48 /четиридесет и осем/ игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красно село“, ул. „Кюстендил“ № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В
ИСИЕ И” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Кюстендил” № 66.
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.
2.13.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-284/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030206/24.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-206 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-290/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-211/24.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-211 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр.Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано заедно и
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поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел Кирилов Москов - управители, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160,
първи сутерен и партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-274/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-195/23.01.2014г./
На 23.01.2014г. с вх. № 000030-195 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за
подмяна на 12 /дванадесет/ и намаление с 9 /девет/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8,
кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 12
/дванадесет/ и намаление с 9 /девет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „НОВА АЛМ“ООД, гр. Варна /изх. № П-000030-279/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030178/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-178, 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 „НОВА АЛМ” ООД, гр.
Варна, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални места на игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НОВА АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к.
„Златни пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални места на игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 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.
2.17.“ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-000030-280/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030203/24.01.2014г./
На 24.01.2014 г. с вх. № 000030-203 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.18. “Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-281/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-175/22.01.2014г./
На 22.01.2014 г. с вх. № 000030-175, 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 „Е.Г.-София ВМ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов
Благоев– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.“КОТА – 59“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-000030-283/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030150/22.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-150, 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 „КОТА-59”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Долни Чифлик, област Варна, квартал 132, парцел Автоспирка.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и .т 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОТА-59” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151, представлявано от Янко Петков Стоянов - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, област
Варна, квартал 132, парцел Автоспирка.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-288/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030205/24.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-205 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и .т 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Петко Каравелов” № 3А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-287/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-164/22.01.2014г./
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-164 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр.Самоков за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и .т 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Професор Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и
поотделно от Любомир Петров Петков и Радка Данаилова Москова – управители, за подмяна
на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики”
№ 56.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22.“ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-286/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030208/21.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-208 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и .т 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул.„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомата в игрална зала с адрес:
гр.Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.23.“ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-273/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-201/24.01.2014г./
На 24.01.2014 г. с вх. № 000030-201 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин-4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к.
„Люлин–4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
Лазарова Джурова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин-4“, бул. „Панчо
Владигеров” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-291/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-210/24.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-210 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр.Самоков за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел
„Флора”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков 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.
2.25.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-292/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-194/23.01.2014г./
На 23.01.2014г. с вх. № 000030-194 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр.Самоков за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-000030-293/28.01.2014 г./,/вх. №
И-000030-193/23.01.2014г./
На 23.01.2014г. с вх. № 000030-193 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград,
област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта

Стр. 36
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъда дадено разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали,
ул.„Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. ЕТ“ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-000030-294/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-183/23.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-183, 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 „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул.“Тодор Александров“ № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, 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
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.
2.28.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-295/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-187/23.01.2014г./
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На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-187, 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 „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, община Подуяне, ул. „Макгахан“ - пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29.“СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-И-76/28.01.2014 г./,/вх. № И76/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № 76, 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 „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр.
Бургас, подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет.-1, обект 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет.-1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –
Иванова –управител и от Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет.-1, обект 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.30.ЕТ“ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П-И75/28.01.2014 г./,/вх. № И-75/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-75, 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 ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА –
СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрални места, в резултат
на което игралните места в залата намаляват с 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул.
„Александър Стамболийски“ № 5 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова
Велева /физическо лице – търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област
Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 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.
2.31. ЕТ“ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П-И74/28.01.2014 г./,/вх. № И-74/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-74, 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 ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА
– СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова
Велева /физическо лице – търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА –
СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.“АЛФА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-И-73/28.01.2014 г./,/вх. № И73/16.01.2014г./
На 16.01.2014 г. с вх. № И-73, 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 „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дългопол, община Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон“ № 1, Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“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, в игрална зала с адрес: гр. Дългопол, община Варна,
област Варна, ул. „Цар Симеон” № 1 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АЛФА ГЕЙМ ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33.“ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-И-3292/28.01.2014 г./,/вх. № И-3292/13.12.2013г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3292 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 „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул.
„Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител и Димо Матев Димов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 5
/пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“, ул.
„Топра Хисар“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-И-3445/28.01.2014 г./,/вх. № И3445/19.12.2013г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3445, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 41
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-И-81/28.01.2014 г./,/вх. № И-81/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-81, 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 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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”.
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-И-82/28.01.2014 г./,/вх. № И-82/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-82, 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 12 /дванадесет/ броя букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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 резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”.
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-И-83/28.01.2014 г./,/вх. № И-83/17.01.2014г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-83, 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 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено 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”.
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 – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № П-000030-275/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030160/21.01.2014г./
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На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-160, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр.
София за утвърждаване на 4 /четири/ броя образци на удостоверителни знаци /кеш чипове/ за
участие в хазартните игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу“,
ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, 4 /четири/ броя
образци на удостоверителни знаци /кеш чипове/ за участие в хазартните игри в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-000030-262/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-198/24.01.2014г./
На 24.01.2014 г. с вх. № 000030-198, 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 „ВИСАБОН 2009”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен
пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311,
представлявано от Емил Борисов Кабакчиев - управител, в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар, 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
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За - 5
Против - няма.
2.2.“ГЕЙМЪР 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-263/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-188/24.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-188, 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 „ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Христо Смирненски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, в игрална зала с адрес: гр. София,
район “Лозенец”, бул. „Христо Смирненски ” № 78, 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.“КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-265/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030180/24.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-180, 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 „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър“ № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов
Данаилов – управител и Христо Петров Христов – управител, поотделно, в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24, 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.
2.4.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-253/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-155/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-155, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул.
„Йерусалим” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 1
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.“ВЕНИС КАЗИНОС“ООД, гр. София /изх. № П-000030-250/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-191/23.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720,
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представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Васил Левски“ № 29, 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.“ШУГЪР ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-000030-249/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-190/23.01.2014г./
На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-190, 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 „ШУГЪР ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров -управител, в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133, 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.
2.7.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-278/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-156/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-156, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”,
ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52,
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.
2.8.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-277/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-157/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-157, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, ул.
„Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Кюстендил” №
66, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-276/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-158/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-158, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” №
144.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.“ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-000030-285/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030207/21.01.2014г./
На 24.01.2014г. с вх. № 000030-207 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”№ 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т.11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров”№ 27, 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.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-000030-289/28.01.2014 г./,/вх. № И-000030189/23.01.2014г./
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На 23.01.2014 г. с вх. № 000030-189, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Борис Христов“ №
2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А, 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.“ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-И-61/28.01.2014 г./,/вх. № И61/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-61, 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 „ЛОТОС 93” ООД, гр.
Стамболийски, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.
„Търговска” № 72, парцел І-1321 от кв. 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК:
825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител и Атанас Василев
Шушутев – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска”
№ 72, парцел І-1321 от кв. 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 50
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.“НАЙС КЛУБ“ЕООД, гр. Враца /изх. № П-И-3391/28.01.2014 г./,/вх. № И3391/17.12.2013г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3391, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр.
Враца, за утвърждаване на Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НАЙС КЛУБ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 200167318,
представлявано от Нина Петрова Ценова - управител, Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П-000030-312/28.01.2014 г./,/вх. № И000030-151/21.01.2014г./
На 21.01.2014 г. с вх. № 000030-151, 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 EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, Игрални
условия и правила за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета.
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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.
По Раздел десети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“СИТ-99“ООД, гр. София /изх. № П-3104.1/28.01.2014 г./,/вх. № И-3104.1/14.01.2014г./
На 14.01.2014 г. с писмо с вх. № И-3104.1, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допуснати очевидна фактически грешки в Удостоверение за издаден лиценз №
И-3104/07.01.2014 г.
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3104, 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 „СИТ - 99” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/, увеличение с 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, р-н „Сердика”,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, Ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
В Удостоверение за издаден лиценз № И-3104/07.01.2014 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в
изписването на типа и версията на игралните автомати, изразяващи се в следното:
В Удостоверение за издаден лиценз № И-3104/07.01.2014 г. в списъка на
системи за формиране на премия джакпот, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
пропусната да бъде вписана система за формиране на премия джакпот.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № И-3104 от 20.12.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел единадасети - Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-4/27.01.2014 г.
На 22.01.2014 г. с вх. № И-4 е подадено писмо от упълномощен представител на
“ИГЕЙМИНГ КЪМПЛАЙЪНС СЪРВИСИС ЛИМИТИД”/“EGAMING COMPLIANCE
SERVICES LIMITED”, Великобритания, в което е изложена молба за добавяне на
предишното наименование на дружеството – иКОГРА/eKOGRA в утвърдения списък на
лаборатории по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта и заличаване на единият от вписаните
адреси на помещенията, в които се извършват изпитванията на игралното оборудване, а
именно: 77, Амстронг Авеню, Ла Лусия, Република Южна Африка/77, Amstrong Avenue, La
Lucia, South Africa.
Предвид гореизложеното и съгласно чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Добавя се предишното наименование на “ИГЕЙМИНГ КЪМПЛАЙЪНС
СЪРВИСИС
ЛИМИТИД”/“EGAMING
COMPLIANCE
SERVICES
LIMITED”
иКОГРА/eKOGRA в утвърдения с Решение И-4 от 21.01.2014 г. списък с лаборатории в
Република България и в другите държави – членки на Европейския съюз, в другите държави –
страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
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Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер
на комуникационно оборудване, и се заличава следния адрес на помещение, в което се
извършва изпитване на игрално оборудване: 77, Амстронг Авеню, Ла Лусия, Република
Южна Африка/77, Amstrong Avenue, La Lucia, South Africa.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Докладна записка изх. № И-1340/28.01.2014 г.
На 29.05.2012 г. с вх. № И-1340, в съответствие с с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър, за даване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок
от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел
„Хризантема”.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
На проведеното на 21.01.2014 г. заседание след като е обсъдила представените
от искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта е отложила произнасянето до изясняване на обстоятелствата
по писменото искане на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД.
С придружително писмо от 24.01.2014 г. е представен и приобщен като
неразделна част към искане вх. № И-1340/29.05.2012 г. изискуемият документ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал.
1 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674,
представлявано заедно и поотделно от управителите Пейко Димитров Янков и Йордан
Димитров Йорданов, за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/
години с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”.
ІІ. Утвърждава на на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД за игралното казино:
1. Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино;
2. Правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност в игрално казино;
3. Изисквания към игралното казино относно вида на помещенията и сградата,
минималната площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.

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

