РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-949
София, 18.02.2014 г.
Днес, 18 февруари 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 Маргарита
Константинова – Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи – Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-204/14.02.2014
г./
Раздел втори – Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /докладна
записка изх. № 194/13.02.2014 г./
Раздел трети – Утвърждаване на 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
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.
Отдел за технологии за тестване и измерване Любляна, Словения към Словенски
институт за качество и метрология, Любляна /изх. № 000030-689-17.02.2014/ /вх. №
000030-554-11.02.2014/
Раздел четвърти – Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел пети – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИВА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-657-13.02.2014/ /вх. № 000030-52307.02.2014/
1.2.“КАЗИНО РОЯЛ“ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-651-13.02.2014/ /вх. № 000030-51507.02.2014/
Раздел шести – Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС“АД, гр. Свиленград /изх. № И-80-17.02.2014/ /вх. № И-80-17.01.2014/
Раздел седми – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри в игрално казино:
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1.1.“СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ“ООД, гр. София /изх. № И-3581-17.02.2014/ /вх. № И3581-30.12.2013/
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № И-3573-14.02.2014/ /вх. № И-357327.12.2013/
2.2.“КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА“ЕООД, гр. Варна /изх. № И-3574-14.02.2014/ /вх. № И-357430.12.2013/
2.3.“МЕТАЛ – 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-652-14.02.2014/ /вх. № 000030-22627.01.2014/
Раздел осми – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.“АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.“, гр. Хуфдорп, Холандия /изх. № И-2582-14.02.2014/ /вх. № И2582-30.09.2013; д.з. изх. № № И-2582/26.11.2013 г. и И-2582/13.12.2013 г./
Раздел девети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране
на онлайн залагания в игрално казино:
1.“РИЙЛ СПЕЙН“ООД, гр. Тажбиж, Малта /изх. № И-1827-14.02.2014/ /вх. № И-182727.06.2013 и д.з. с изх. № № И-1827/25.11.2013 г. и И-1827/20.08.2013 г./
2.EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № И-1693-14.02.2014/ /вх. № И-1693-02.07.2012/
Раздел десети – Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № 000030-604-13.02.2014/ /вх. №
000030-244-28.01.2014/
1.2.“БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № 000030-649-14.02.2014/ /вх. №
000030-254-28.01.2014/
1.3.“НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-678-17.02.2014/ /вх. №
000030-472-04.02.2014/
1.4.“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № 000030-679-17.02.2014/ /вх. №
000030-459-04.02.2014/
1.5.“СИЛА-2“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-680-17.02.2014/ /вх. № 000030-47905.02.2014/
Раздел единадесети – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-470-04.02.2014/ /вх. № 000030-21527.01.2014/
1.2.“АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № 000030-607-13.02.2014/ /вх. № 000030-414-31.01.2014/
1.3.“АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № 000030-608-13.02.2014/ /вх. № 000030-393-29.01.2014/
1.4.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-609-13.02.2014/ /вх. №
000030-398-30.01.2014/
1.5.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-57313.02.2014/ /вх. № 000030-495-05.02.2014/
1.6.“САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-574-13.02.2014/ /вх.
№ 000030-496-05.02.2014/
1.7.“МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № 000030-670-17.02.2014/ /вх. № 000030-56712.02.2014/
2. За игри с игрални автомати:
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2.1."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-474-04.02.2014/ /вх. № 000030-21427.01.2014/
2.2."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-475-04.02.2014/ /вх. № 000030-228-28.01.2014/
2.3.ЕТ"ПЕТЪР РАШКОВ", гр. София/изх. № 000030-473-04.02.2014/ /вх. № 000030-22928.01.2014/
2.4. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-606-13.02.2014/ /вх. № 000030436-31.01.2014/
2.5. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-595-13.02.2014/ /вх. № 000030433-31.01.2014/
2.6. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-596-13.02.2014/ /вх. № 000030434-31.01.2014/
2.7. „ГРАНД КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № 000030-575-13.02.2014/ /вх. № 000030-43231.01.2014/
2.8. „ГРАНД КАЗИНО – 2“ООД, гр. София /изх. № 000030-593-13.02.2014/ /вх. № 000030437-31.01.2014/
2.9. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ООД, гр. София /изх. № 000030-594-13.02.2014/ /вх. № 000030438-31.01.2014/
2.10. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № 000030-577-13.02.2014/ /вх.
№ 000030-468-04.02.2014/
2.11. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-611-13.02.2014/ /вх. № 000030-44403.02.2014/
2.12. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-584-13.02.2014/ /вх. № 000030-46704.02.2014/
2.13. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-610-13.02.2014/ /вх. № 000030-44303.02.2014/
2.14. ЕТ „БАИ МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № 000030-579-13.02.2014/ /вх. № 000030313-29.01.2014/
2.15. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-599-13.02.2014/ /вх. № 000030-25728.01.2014/
2.16. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-597-13.02.2014/ /вх. № 000030-31629.01.2014/
2.17. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-580-13.02.2014/ /вх. № 000030-41831.01.2014/
2.18. ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА“, гр. Ботевград /изх. № 000030-582-13.02.2014/
/вх. № 000030-477-04.02.2014/
2.19. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № 000030-614-13.02.2014/ /вх. №
000030-397-30.01.2014/
2.20. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № 000030-586-13.02.2014/ /вх. №
000030-224-27.01.2014/
2.21. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № 000030-589-13.02.2014/ /вх. №
000030-225-27.01.2014/
2.22. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-588-13.02.2014/
/вх. № 000030-403-30.01.2014/
2.23. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-587-13.02.2014/ /вх. № 000030-42431.01.2014/
2.24. .“КАЗИНО РОЯЛ“ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-650-13.02.2014/ /вх. № 000030-51607.02.2014/
2.25. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-648-14.02.2014/ /вх. № 000030435-31.01.2014/
2.26. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № 000030-658-14.02.2014/ /вх. №
000030-519-07.02.2014/
2.27. „ТИ –ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-656-14.02.2014/ /вх. № 000030-43131.01.2014/
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2.28. „ЕКС ПИ ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-655-14.02.2014/ /вх. № 000030-52207.02.2014/
2.29. „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010“ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-669-17.02.2014/ /вх. №
000030-419-31.01.2014/
2.30. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-663-17.02.2014/ /вх. № 000030559-12.02.2014/
2.31. ЕТ"ПЕТЪР РАШКОВ", гр. София /изх. № 000030-664-17.02.2014/ /вх. № 000030-55812.02.2014/
2.32. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-683-17.02.2014/ /вх. № 000030627-13.02.2014/
2.33. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-684-17.02.2014/ /вх. № 000030628-13.02.2014/
2.34. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-681-17.02.2014/ /вх. № 000030622-13.02.2014/
2.35. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-685-17.02.2014/ /вх. № 000030-54210.02.2014/
2.36. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-682-17.02.2014/ /вх. № 000030-25810.02.2014/
2.37. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-686-17.02.2014/ /вх. № 000030315-29.01.2014/
2.38. „ПИТ 2000“ООД, гр. София /изх. № 000030-687-17.02.2014/ /вх. № 000030-53910.02.2014/
2.39. „НУШИ 67“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-688-17.02.2014/ /вх. № 000030-47804.02.2014/
2.40. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ООД, гр. София /изх. № 000030-691-17.02.2014/ /вх. №
000030-550-11.02.2014/
2.41. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-690-17.02.2014/ /вх. № 000030621-13.02.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-47104.02.2014/ /вх. № 000030-220-27.01.2014/
3.2.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-612-13.02.2014/ /вх. № 000030-45303.02.2014/
3.3. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-57613.02.2014/ /вх. № 000030-320-29.01.2014/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-62013.02.2014/ /вх. № 000030-440-03.02.2014/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61513.02.2014/ /вх. № 000030-501-06.02.2014/
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-66517.02.2014/ /вх. № 000030-555-11.02.2014/
3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76218.02.2014/ /вх. № 000030-673-17.02.2014/
4. За тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-47604.02.2014/ /вх. № 000030-221-27.01.2014/
4.2. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-57213.02.2014/ /вх. № 000030-321-29.01.2014/
4.3. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61913.02.2014/ /вх. № 000030-441-03.02.2014/
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4.4. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61613.02.2014/ /вх. № 000030-502-06.02.2014/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-66617.02.2014/ /вх. № 000030-556-11.02.2014/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76118.02.2014/ /вх. № 000030-674-11.02.2014/
Раздел дванадесети – 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 с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-469-04.02.2014/ /вх. № 000030-21227.01.2014/
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-600-13.02.2014/ /вх. № 000030-21327.01.2014/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-613-13.02.2014/ /вх. № 000030-41331.01.2014/
1.4.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-592-13.02.2014/ /вх. № 000030-50506.02.2014/
1.5.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-591-13.02.2014/ /вх. № 000030-50406.02.2014/
1.6.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-590-13.02.2014/ /вх. № 000030-50306.02.2014/
1.7.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-598-13.02.2014/ /вх. № 000030-23028.01.2014/
1.8.„КАЗИНО БУДА“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-654-14.02.2014/ /вх. № 000030-49305.02.2014/
1.9.„М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № 000030-653-14.02.2014/ /вх. № 000030-492-05.02.2014/
1.10.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. /изх. № 000030-667-17.02.2014/ /вх. № 000030-54811.02.2014/
1.11.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. /изх. № 000030-668-17.02.2014/ /вх. № 000030-54711.02.2014/
1.12.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-662-17.02.2014/ /вх. № 000030-56212.02.2014/
2. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22, ал. 1, т. 7 от
Закона за хазарта /изх. № И-3546/13.02.2014 г./:
1.„МЕРИКАН -2000“ЕООД, гр. Русе /вх. № И-3546/21.12.2013 г./
2.“ВВС ЛУКС – 2000“ЕООД, гр. Русе /вх. № И-3547/21.12.2013 г./
3. За моментна лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № 000030-618-13.02.2014/ /вх. № 000030-45403.02.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76018.02.2014/ /вх. № 000030-672-17.02.2014/
Раздел тринадесети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № И-2945-13.02.2014/ /вх. № И-2945.1-07.02.2014/
Раздел четиринадесети – Разни:
1.
Докладна записка.
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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. № П204/14.02.2014 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.bgo.com/
2. https://mobibet.com
3. http://www.novibet.com/
4. http://www.goalwin.com/
5. http://www.sportgiochi365.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.bgo.com/
2.
https://mobibet.com
3.
http://www.novibet.com/
4.
http://www.goalwin.com/
5.
http://www.sportgiochi365.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 – Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
/докладна записка изх. № 194/13.02.2014 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане с вх. № 153/28.01.2014 г.
от „Йостеррайхише Лотериен ГмбХ“ (Oesterreichische Lotterien GmbH), Австрия, и „Уин2дей
Ентвиклунгс-унд Бетриибзгезелщафт м.б.х.“ (win2day Entwicklungs-und Betriebsgesellschaft
m.b.H.), Австрия, с което сме уведомени, че участието в хазартните игри посредством
уебсайта https://www.win2day.at/ е възможно само от територията на Австрия на пълнолетни
лица с местожителство в Австрия и разполагащи с банкова сметка в Австрия.
В хода на проучване по искането е направена проверка на 04.02.2014 г., при която е
установено, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират с
български данни и да извършват залагания за участие в хазартните игри, предлагани
посредством домейна https://www.win2day.at/.
С Решение № 1377 от 18.10.2013 г. Комисията е включила https://www.win2day.at/ в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта, публикуван на интернет страницата на
ДКХ.
При положение, че целта на съществуването на този списък е защита на българските
потребители от нерегламентирано участие в хазартни игри, при пресичане на възможността
за тяхно участие целта на закона е изпълнена. Тъй като е установено, че участници с
български данни не могат да участват в хазартните игри, предлагани на въпросната интернет
страница, то оставянето и в забранителния списък би било нарушение на принципа на
съразмерност прогласен в чл. 6 от АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като изключва
от списъка интернет страницата https://www.win2day.at/ поради това, че нарушението е
преустановено и чрез посочената интернет страница не се организират хазартни игри на
територията на Република България.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел трети – Утвърждаване на 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
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.
Отдел за технологии за тестване и измерване Любляна, Словения към Словенски
институт за качество и метрология, Любляна /изх. № 000030-689-17.02.2014/ /вх. №
000030-554-11.02.2014/
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия по
хазарта утвърждава 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 Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ се определят в Наредба 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).
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-554 е подадено писмено заявление от Словенски
институт за качество и метрология, Любляна (SIQ, Ljubljana), за включване на Отдел за
технологии за тестване и измерване Любляна, Словения в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ) и в съответствие с чл. 6 от Наредбата за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата се разгледа
заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ и чл. 7, ал. 2 от Наредбата председателят на ДКХ предлага на членовете да разгледат
постъпилото заявление и да вземат решение, с което:
Да се утвърди 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 Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудванe, в който се включва Отдел за технологии за тестване и измерване Любляна,
Словения към Словенски институт за качество и метрология, Любляна, (SIQ, Ljubljana).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр.

9

По раздел четвърти – Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“АД /изх. № 000030-647-14.02.2014/ /вх. № 000030-54310.02.2014/
На 10.02.2014 г. с вх. № 000030-543 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, игрален софтуер на
комуникационно оборудване Elephant RGS тип GS 3.1 за хазартни игри, организирани
онлайн, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХАЗАРТНИ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОНЛАЙН:
№ по
ред

Наименование

Elephant RGS

1.

Тип, версия

GS 3.1

Протокол от изпитване №

КС-003 от 29.01.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

1401-201

Година на производство

2013 г.

Хазартни игри, организирани 1. 00109 - Игри с игрални автомати:
онлайн:
2.1 20 Star Party;
2.2 40 Treasures;
2.3 African Magic;
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2.4 Alaska Wild;
2.5 Bavarian Forest;
2.6 Columbus Treasure;
2.7 Disco Babylon;
2.8 Duck of Luck;
2.9 Fortune Fish;
2.10 Jade Heaven;
2.11 Lucky Clover;
2.12 Magician Dreaming;
2.13 Milady X 2;
2.14 Navy Girl;
2.15 Nordic Song;
2.16 Purple Fruits;
2.17 Purple Hot 2;
2.18 The Great Cabaret;
2.19 Treasure Hill;
2.20 Treasure Kingdom.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. EUROFOOTBALL LIMITED и „И-КАРД“ООД /изх. № 000030-645-14.02.2014/ /вх. №
000030-412-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-412 е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта и на 05.02.2014 г. е подадено писмено заявление с вх. №
000030-497 от „И-КАРД” ООД 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 EUROFOOTBALL LIMITED, Малта 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 и „ИКАРД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. „Борис
Новоселски” № 14, ЕИК: 130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев –
управител, игрален софтуер на комуникационно оборудване „BetSys”, Модул Bet 7 тип
02 за хазартни игри, организирани онлайн, който може да се експлоатира в страната,
както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХАЗАРТНИ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОНЛАЙН:
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№ по
ред

Наименование

BetSys

1.

Тип, версия

Модул Bet 7, тип 02

Протокол от изпитване №

КС-004 от 30.01.2014 г.
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта
№ И-1692/ 24.09.2013 г. за организиране на хазартни
игри със залагания върху спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез
интернет

Производител / номер на
удостоверение

Заявители / номера на
удостоверения

„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер

2014

Година на производство

2013 г.

Хазартни игри, организирани 1. 00106 - Залози върху резултати от спортни
онлайн:
събития чрез интернет страница: www.efbet.com;
2. 00109 - Игри с игрални автомати, чрез интернет
страница www.efbet.com с осигурен достъп до
игрови сървър Elephant RGS тип GS 3.1:
2.1 20 Star Party;
2.2 40 Treasures;
2.3 African Magic;
2.4 Alaska Wild;
2.5 Bavarian Forest;
2.6 Columbus Treasure;
2.7 Disco Babylon;
2.8 Duck of Luck;
2.9 Fortune Fish;
2.10 Jade Heaven;
2.11 Lucky Clover;
2.12 Magician Dreaming;
2.13 Milady X 2;
2.14 Navy Girl;
2.15 Nordic Song;
2.16 Purple Fruits;
2.17 Purple Hot 2;
2.18 The Great Cabaret;
2.19 Treasure Hill;
2.20 Treasure Kingdom.
Игрите с игрални автомати са интегрирани към
основната платформа чрез стандартна web връзка
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с Elephant RGS тип GS 3.1.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“АД /изх. № 000030-585-13.02.2014//вх. № 000030-25928.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-259 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 128-03, PENTHOUSE SLOTS ULTIMA

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2316 от 20.11.2013 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

120731-001

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта

2012
Видеослот:
1. Umbrella Dance;
2. Wild Temptations;
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3. Butterfly Dreaming;
4. Foxy Wash;
5. Blazing Guitars.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“АД /изх. № 000030-583-13.02.2014//вх. № 000030-26428.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-264 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 129-03, Gamopolis 25

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2330 от 10.01.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

130901-001

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
6. 20 Star Party;
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7. 40 Treasures;
8. 5 X High Party;
9. African Magic;
10. Chilli Fruits;
11. Duck of Luck;
12. Emerald Kingdom;
13. Fortune Fish;
14. Jade Bird;
15. Lord of The White Spell;
16. Lucky Clover;
17. Lucky Raccoon’s Luck;
18. Ocean Dreaming;
19. Purple Hot;
20. Queen of Fruits II.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД /изх. № 000030-601-13.02.2014//вх. № 000030-42931.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-429 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

WMS

Тип

3-ALARM FIRE

Протокол от изпитване №

ИА-2333 от 21.01.2014 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на

“АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
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удостоверение

№ И-1742/30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

W2211755

Година на производство

2008

Вид на играта

3-ALARM FIRE

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД /изх. № 000030-603-13.02.2014//вх. № 000030-42831.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-428 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

WMS

Тип

GOLD GOLD GOLD

Протокол от изпитване №

ИА-2334 от 22.01.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

WMS Gaming Inc.
“АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

W2211775

Стр. 16
Година на производство

2008

Вид на играта

GOLD GOLD GOLD

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД /изх. № 000030-578-13.02.2014//вх. № 000030-43031.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-430 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. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Тип, версия

Golden Chip

Протокол от изпитване №

ДП-109 от 24.01.2014 г.
Electrončec d.d
№ И-2077/18.09.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
№ И-1742/30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

9134128400 Organic Roulette OR,

Година на производство

2013

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

9134128402 Organic Playstation OPS

Стр. 17
8. „ГЕЙМПРОМ“ЕООД /изх. № 000030-581-13.02.2014//вх. № 000030-399-30.01.2014/
На 30.01.2014 г. с вх. № 000030-399 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” 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 „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул.
"Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Chequered Flag

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2332 от 16.01.2014 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

IGT
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721 / 30.12.2009 за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

1857103

Година на производство
Вид на играта

2007
Видеослот:
1. Chequered Flag

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел пети – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИВА ГЕЙМ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-657-13.02.2014/ /вх. № 000030-52307.02.2014/
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На 07.02.2014 г. с вх. № 000030-523, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 и ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, 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 Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Владислав Варненчик” № 110, ЕИК: 148138275, представлявано от Антон Хараламбиев
Димитров - 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.
1.2.“КАЗИНО РОЯЛ“ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-651-13.02.2014/ /вх. № 000030-51507.02.2014/
На 07.02.2014 г. с вх. № 000030-515, 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 „КАЗИНО
РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, 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 Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ”,
№ 21, ЕИК: 201890044, представлявано от Александър Петров Николакиев – 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.
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По Раздел шести – Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС“АД, гр. Свиленград /изх. № И-80-17.02.2014/ /вх. № И-8017.01.2014/
На 17.01.2014 г. с вх. № И-80, 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД, 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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. Драган Цанков № 4, ЕИК: 160103970, представлявано от –Гюлбин Багджъ и от
Муратхан Акташ, 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 седми – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри в игрално казино:
1.1.“СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ“ООД, гр. София /изх. № И-3581-17.02.2014/ /вх. №
И-3581-30.12.2013/
На 30.12.2013 г. с вх. № И-3581 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ”
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за
срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино
„SPORTS CLUB & CASINO”.
На проведеното на 21.01.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта
пристъпи към разглеждане на писмено искане и установи, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата произнасянето по писменото искане
на „СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, рн „Триадица”, ул. „Адриана Будевска” № 2, ет. 1, ап. 32, ЕИК 202618549, представлявано от
Галина Милчева Станойчева - управител, за организиране на хазартни игри в игрално казино
за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. София, пл. „България“, казино „SPORTS CLUB &
CASINO”.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № И-3573-14.02.2014/ /вх. № И-357327.12.2013/
На 27.12.2013г. с вх. № И-3573 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр.Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 21.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, 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.
2.2.“КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА“ЕООД, гр. Варна /изх. № И-3574-14.02.2014/ /вх. № И-357430.12.2013/
На 30.12.2013г. с вх. № И-3574 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА”
ЕООД, гр. Варна за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет.
1, обект 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от
Ангел Иванов Желев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1,
обект 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, гр.
Варна 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.
2.3.“МЕТАЛ – 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-652-14.02.2014/ /вх. № 000030-22627.01.2014/
На 27.01.2014г. с вх. № 000030-226 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с.
Катуница за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Кирково, община Кирково, област Кърджали, ул.
„Димитър Благоев” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД със седалище и адрес на
управление: с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК:
160050083, представлявано от Петър Юрданов Атанасов – управител, за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Кирково,
община Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 23.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница
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 осми – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.“АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.“, гр. Хуфдорп, Холандия /изх. № И-2582-14.02.2014/ /вх. №
И-2582-30.09.2013; д.з. изх. № № И-2582/26.11.2013 г. и И-2582/13.12.2013 г./
На 30.09.2013 г. с вх. № И-2582, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.”, гр.
Хуфдорп, Холандия, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Хуфдорп,
ул. „Байлмермерстрат” № 30, Холандия.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановениите срокове на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА
Б.В.”, гр. Хуфдорп, Холандия, със седалище и адрес на управление: гр. Хуфдорп, ул.
„Байлмермерстрат” № 30, Холандия, представлявано от Грейси Джуниър Пол Клемент и Гил
Сарбийт Сингх - директори, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. Хуфдорп, ул.
„Байлмермерстрат” № 30, Холандия.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 23
По Раздел девети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за
организиране на онлайн залагания в игрално казино:
1.“РИЙЛ СПЕЙН“ООД, гр. Тажбиж, Малта /изх. № И-1827-14.02.2014/ /вх. № И-182727.06.2013 и д.з. с изх. № № И-1827/25.11.2013 г. и И-1827/20.08.2013 г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1827, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, гр. Тажбиж,
Малта, за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания в игрално казино за срок
от 10 (десет) години на Интернет страница: pokerstars.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка и проучване в законоустановените срокове на представените документи
и на съответствието им с изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта.
На проведеното на 20.12.2013 г. при разглеждането на писменото искане
Комисията е установила, че има неизяснени обстоятелствата по искането, описани в
предложение с изх. № И-1827/19.12.2013 г., и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗХ е отложила
произнасянето по писмено искане с вх. № И-1827/27.06.2013 г. от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД до
изясняване на обстоятелствата.
С придружително писмо от 04.02.2014 г. в ДКХ са внесени допълнителни
документи, които са приобщени като неразделна част от искането.
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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде издаден лиценз на „РИЙЛ СПЕЙН” ООД със седалище и адрес на
управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”, представлявано
поотделно от Пинхас Шапира и Игал Шайнберг – директори, за организиране на онлайн
залагания в игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в онлайн залагания: pokerstars.bg.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта:
1. Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално
казино;
2. Правила за организацията на работата и финансов контрол при организиране
на онлайн залагания в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания в игрално казино на
„РИЙЛ СПЕЙН” ООД;
4. Правила и системи за автоматизирано подаване на данни до
информационната система на НАП от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД.
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.EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № И-1693-14.02.2014/ /вх. № И-169302.07.2012/
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1693, в съответствие с чл. 6, чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 10, т.
11 и чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания в игрално
казино, за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
онлайн залагания: www.efbet.com.

Стр. 24
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановените срокове на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес
на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony
street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, за организиране на онлайн
залагания в игрално казино, за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в онлайн залаганията: www.efbet.com.
II. Да бъдат утвърдени на EUROFOOTBALL LIMITED, Малта:
1. Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално
казино.
2. Правила за организацията на работата и финансов контрол при организиране
на онлайн залагания в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Правила и системи за автоматизирано подаване на данни до
информационната система на НАП на EUROFOOTBALL LIMITED.
4. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания на EUROFOOTBALL
LIMITED.
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 – Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № 000030-604-13.02.2014/ /вх. №
000030-244-28.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-244, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-14/24.01.2014 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Райко Даскалов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:

Стр. 25
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „
Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № 000030-649-14.02.2014/ /вх. №
000030-254-28.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-254, 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2911/02.12.2013 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно
от Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.“НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-678-17.02.2014/ /вх. №
000030-472-04.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-472, 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 „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, област Стара Загора на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И2263/02.10.2013 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 1.

Стр. 26
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан
Драгнев Павлов - управител и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно в
игрална зала с адрес:гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 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.
1.4.“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № 000030-679-17.02.2014/ /вх. №
000030-459-04.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-459, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2619/28.10.2013 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Генерал Гурко“ № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал
Гурко” № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 27
1.5.“СИЛА-2“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-680-17.02.2014/ /вх. № 000030-47905.02.2014/
На 05.02.2014 г. с вх. № 000030-479, 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 „СИЛА - 2” ООД, гр.
Пловдив на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-3571/27.01.2014 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 39 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул.
„Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от Румен Стоев Христов –
управител и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 39 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.
По Раздел единадесети – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-470-04.02.2014/ /вх. № 000030-21527.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-215, 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 „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри за игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
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 „КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”,
бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан -
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управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № 000030-607-13.02.2014/ /вх. № 000030-41431.01.2014/
На 31.01.2014г. с вх. № 000030-414 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 „АКТИВ-БГ” АД, гр.
София за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 1 /един/
брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л
„София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.“АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № 000030-608-13.02.2014/ /вх. № 000030-39329.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-393, 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 „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
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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 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
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за намаление със 7 /седем/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-609-13.02.2014/ /вх.
№ 000030-398-30.01.2014/
На 30.01.2014 г. с вх. № 000030-398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/
броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места на игралните автомата в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 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.
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1.5.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-57313.02.2014/ /вх. № 000030-495-05.02.2014/
На 05.02.2014г. с вх. № 000030-495 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за намаление с 1 /един/ брой на
игралните маси и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
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
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление:
гр.София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен
Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за намаление с 1 /един/ брой на игралните маси
в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, 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.
1.6.“САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-574-13.02.2014/
/вх. № 000030-496-05.02.2014/
На 05.02.2014г. с вх. № 000030-496 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София за намалeние с 1 /един/ брой на игралните маси и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов”
№ 77.
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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само
двама по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак
Юксел– управители, за намалeние с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, 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.
1.7.“МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № 000030-670-17.02.2014/ /вх. № 000030-56712.02.2014/
На 12.02.2014г. с вх. № 000030-567 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 „МАКРА-Т” ООД, гр.
София за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино за обект 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. 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 „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране и провеждане 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."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-474-04.02.2014/ /вх. № 000030-21427.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-214, 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 „ЕВРО-ГЕЙМС”
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ЕООД, гр. Благоевград, 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. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Крали
Марко“ №1, ЕИК: 130934375, представлявано от Костадин Атанасов Маникатов – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Крали Марко №1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр.
Благоевград, 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."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-475-04.02.2014/ /вх. № 000030-228-28.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-228, 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 „ВАЛ” ООД, гр.
Перник, 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.
Перник, ул. „Кракра Пернишки” № 21.
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
„ВАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”,
бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев Минков управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.
„Кракра Пернишки” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ” ООД, гр. Перник, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.ЕТ"ПЕТЪР РАШКОВ", гр. София/изх. № 000030-473-04.02.2014/ /вх. № 000030-22928.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-229, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за 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. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
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.
2.4. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-606-13.02.2014/ /вх. №
000030-436-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-436, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Днепър” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-595-13.02.2014/ /вх. №
000030-433-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-433, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, 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, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София:
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.
2.6. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-596-13.02.2014/ /вх. №
000030-434-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД
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КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, 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, бул. „Андрей Сахаров” № 74 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София:
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.
2.7. „ГРАНД КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № 000030-575-13.02.2014/ /вх. № 000030432-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-432, 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
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
„ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” №
6.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ГРАНД КАЗИНО – 2“ООД, гр. София /изх. № 000030-593-13.02.2014/ /вх. №
000030-437-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-437, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 2” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 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 издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов Шопов управител и Галин Тотьов Василев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 2” 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.
2.9. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ООД, гр. София /изх. № 000030-594-13.02.2014/ /вх. №
000030-438-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-438, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 3” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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
„ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител и
Георги Николов Филчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 3” ООД, гр.
София, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № 000030-577-13.02.2014/
/вх. № 000030-468-04.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-468, 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ
– ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас,
УПИ І, кв. 40.
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 ET
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-611-13.02.2014/ /вх. № 000030-44403.02.2014/
На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-444, 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 „МОТ 70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
„Свети Влас”, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
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
„МОТ 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. „Свети Влас”, община
Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-584-13.02.2014/ /вх. № 000030-46704.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-467, 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 „МОТ 70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Средец, област Бургас, пл. „България” №2, кв. 47.
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
„МОТ 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас,
пл. „България” №2, кв. 47.

Стр. 39
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-610-13.02.2014/ /вх. № 000030-44303.02.2014/
На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-443, 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 „ЛОТОС” ООД, гр.
Сливен, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
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
„ЛОТОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано заедно и поотделно от Жечко Колев Дончев управител и Руси Димитров Грънчев - управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка
КВК.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. ЕТ „БАИ МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № 000030-579-13.02.2014/ /вх. №
000030-313-29.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-313, 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 „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
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
„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-599-13.02.2014/ /вх. № 000030-25728.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-257, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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.
2.16. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-597-13.02.2014/ /вх. № 000030-31629.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-316, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 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 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София в,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-580-13.02.2014/ /вх. № 000030418-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-418 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 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски - зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
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 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо” №
73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 42
За - 5
Против - няма.
2.18. ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА“, гр. Ботевград /изх. № 000030-58213.02.2014/ /вх. № 000030-477-04.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-477, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НУШИ –
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, 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. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” №
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. 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 ЕТ
„НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 131092777, представляван от
Теменужка Петрова Микова /физическо лице – търговец/, 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. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар
Освободител” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА
ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № 000030-614-13.02.2014/ /вх. №
000030-397-30.01.2014/
На 30.01.2014 г. с вх. № 000030-397, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ 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. Разлог, област Благоевград,
ул. „Бяла река” № 12.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ 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. Разлог, област
Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № 000030-586-13.02.2014/ /вх. №
000030-224-27.01.2014/
На 27.01.2014г. с вх. № 000030-224 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
гр.Варна за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
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 издадения лиценз на
ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
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. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № 000030-589-13.02.2014/ /вх. №
000030-225-27.01.2014/
На 27.01.2014г. с вх. № 000030-225 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 ЕТ „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр.Варна за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Белински” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
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.
2.22. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-58813.02.2014/ /вх. № 000030-403-30.01.2014/
На 30.01.2014г. с вх. № 000030-403 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр.Кърджали 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. Кърджали, бул.“България“ № 61, бл. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК:
108691396, представлявано от Валери Младенов Чаушев - управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 61, бл. 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-587-13.02.2014/ /вх. № 000030424-31.01.2014/
На 31.01.2014г. с вх. № 000030-424 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ 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. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 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 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
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
– управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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.
2.24. .“КАЗИНО РОЯЛ“ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-650-13.02.2014/ /вх. № 000030516-07.02.2014/
На 07.02.2014 г. с вх. № 000030-516, 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 „КАЗИНО РОЯЛ” ООД,
гр. Петрич, 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.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
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:

Стр. 46
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ”,
№ 21, ЕИК: 201890044, представлявано от Александър Петров Николакиев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „„КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-648-14.02.2014/ /вх. №
000030-435-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-435, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
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
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № 000030-658-14.02.2014/ /вх. №
000030-519-07.02.2014/
На 07.02.2014 г. с вх. № 000030-519, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
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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 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
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов
- управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ТИ –ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-656-14.02.2014/ /вх. № 000030-43131.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-431, 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 „ТИ-ВИ-67” ООД,
гр. Ботевград, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 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
„ТИ-ВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул.
„Цар Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, пл.
„Незнаен войн” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „ЕКС ПИ ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-655-14.02.2014/ /вх. № 000030-52207.02.2014/
На 07.02.2014 г. с вх. № 000030-522, 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 „ЕКС ПИ ЕЛ”
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. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
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
„ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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. „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010“ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-669-17.02.2014/ /вх. №
000030-419-31.01.2014/
На 31.01.2014г. с вх. № 000030-419 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 „ИМПЕРИАЛ – ДД
2010” ООД, гр. Шумен за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30.
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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено разрешение
на „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 30, ЕИК: 104691303, представлявано от Даниел Любенов Радулов управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД, гр.
Шумен 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.
2.30. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-663-17.02.2014/ /вх. № 000030559-12.02.2014/
На 12.02.2014 г. с вх. № 000030-559, 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 „КАЗИНО САЛОН”
ЕООД, гр. София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, ул. „Тутракан” № 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 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
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
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"ПЕТЪР РАШКОВ", гр. София /изх. № 000030-664-17.02.2014/ /вх. № 000030-55812.02.2014/
На 12.02.2014 г. с вх. № 000030-558, 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 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, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от 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, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1.
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.
2.32. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-683-17.02.2014/ /вх. №
000030-627-13.02.2014/
На 13.02.2014г. с вх. № 000030-627 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 „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр.София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев
Карабельов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр.София Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.33. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-684-17.02.2014/ /вх. №
000030-628-13.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-628 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.Пловдив за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
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
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр.Пловдив Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-681-17.02.2014/ /вх. № 000030622-13.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-622 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 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул.
„Търговска”, сладкарница „Дунав“.
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 „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 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница
„Дунав“.
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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.
2.35. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-685-17.02.2014/ /вх. № 000030-54210.02.2014/
На 10.02.2014 г. с вх. № 000030-542, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 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: г гр.
София, бул. „Тодор Александров” №14, АХК „Анел”.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” №14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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.
2.36. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № 000030-682-17.02.2014/ /вх. № 000030-25810.02.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-258, 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 „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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.
2.37. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-686-17.02.2014/ /вх. № 000030315-29.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-315, 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 „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 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 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
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „ПИТ 2000“ООД, гр. София /изх. № 000030-687-17.02.2014/ /вх. № 000030-53910.02.2014/
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На 10.02.2014 г. с вх. № 000030-539, 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 „ПИТ 2000” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 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 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
„ПИТ 2000” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул.
„Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Хаджи Димитър” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИТ 2000” 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.
2.39. „НУШИ 67“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-688-17.02.2014/ /вх. № 000030-47804.02.2014/
На 04.02.2014 г. с вх. № 000030-478, 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 „НУШИ 67”
ЕООД, гр. Ботевград, 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. Луковит, област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НУШИ 67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар
Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка
Петрова Микова – управител, 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. Луковит, област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград:
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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.
2.40. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ООД, гр. София /изх. № 000030-691-17.02.2014/ /вх. №
000030-550-11.02.2014/
На 11.02.2014г. с вх. № 000030-550 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 „ БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ,
гр.София за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.41. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-690-17.02.2014/ /вх. № 000030621-13.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-621 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 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул.
„Трети март” № 39.
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:
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 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
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.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-47104.02.2014/ /вх. № 000030-220-27.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта и
закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-612-13.02.2014/ /вх. № 000030-45303.02.2014/
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На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-453, 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 „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ и откриване на 11 /единадесет/ броя
пунктове.
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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-57613.02.2014/ /вх. № 000030-320-29.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 108 /сто и осем/ броя тото
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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-62013.02.2014/ /вх. № 000030-440-03.02.2014/
На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-440, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61513.02.2014/ /вх. № 000030-501-06.02.2014/
На 06.02.2014 г. с вх. № 000030-501, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 64 /шестдесет и четири/ броя тото
пункта.
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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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-66517.02.2014/ /вх. № 000030-555-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-555, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт,
закриване на 1 /един/ брой тото пункт и промяна на адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76218.02.2014/ /вх. № 000030-673-17.02.2014/
На 17.02.2014 г. с вх. № 000030-673, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в промяна на адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
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 тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-47604.02.2014/ /вх. № 000030-221-27.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 2 /два/ броя тото пункта и закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
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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.
4.2. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-57213.02.2014/ /вх. № 000030-321-29.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 108 /сто и осем/ броя тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 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.
4.3. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61913.02.2014/ /вх. № 000030-441-03.02.2014/
На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-441, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 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.
4.4. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-61613.02.2014/ /вх. № 000030-502-06.02.2014/
На 06.02.2014 г. с вх. № 000030-502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 64 /шестдесет и четири/ броя тото 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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 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.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-66617.02.2014/ /вх. № 000030-556-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-555, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт,
закриване на 1 /един/ брой тото пункт и промяна на адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76118.02.2014/ /вх. № 000030-674-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-674, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на
адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 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.
По Раздел дванадесети – 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 с игрални автомати:
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1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-469-04.02.2014/ /вх. № 000030212-27.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-212, 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. Петрич, ул. „Асен Златаров” №
2А, х-л „Елена“.
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. Петрич, ул. „Асен Златаров” № 2А, х-л „Елена“,
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.
1.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-600-13.02.2014/ /вх. № 000030213-27.01.2014/
На 27.01.2014 г. с вх. № 000030-213, 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. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с
„Теодорос“.
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. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с „Теодорос“,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-613-13.02.2014/ /вх. № 000030413-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-413, 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. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет.
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. 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, район „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. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2, 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.
1.4.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-592-13.02.2014/ /вх. № 000030-50506.02.2014/
На 06.02.2014 г. с вх. № 000030-505, 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 „ХЕМУС ТУРС”
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, ул. „Боян Дановски” №
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. 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
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Радков - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-591-13.02.2014/ /вх. № 000030-50406.02.2014/
На 06.02.2014 г. с вх. № 000030-504, 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 „ХЕМУС ТУРС”
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, ж.к. „Люлин”, бул.
„Панчо Владигеров” № 74.
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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
Радков - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-590-13.02.2014/ /вх. № 000030-50306.02.2014/
На 06.02.2014 г. с вх. № 000030-503, 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 „ХЕМУС ТУРС”
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” №
176.
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. 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
Радков - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-598-13.02.2014/ /вх. № 000030230-28.01.2014/
На 28.01.2014 г. с вх. № 000030-230 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо”
№ 73.
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 „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 игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73, 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.
1.8.„КАЗИНО БУДА“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-654-14.02.2014/ /вх. № 000030-49305.02.2014/
На 05.02.2014 г. с вх. № 000030-493, 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 „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”,
ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-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. 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 „КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, за игрална зала с адрес:
гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А, 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.
1.9.„М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № 000030-653-14.02.2014/ /вх. № 000030-492-05.02.2014/
На 05.02.2014 г. с вх. № 000030-492, 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 „М.М.Г.” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх
Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
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 „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105, 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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1.10.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. /изх. № 000030-667-17.02.2014/ /вх. № 000030-54811.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-548, 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, бул. „Гоце Делчев” № 6.
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: София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6 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.
1.11.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. /изх. № 000030-668-17.02.2014/ /вх. № 000030-54711.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-547, 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 „Красно село”, ул.
„Кн. Клементина” № 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 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: София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4 Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-662-17.02.2014/ /вх. № 000030562-12.02.2014/
На 12.02.2014 г. с вх. № 000030-562, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, район Централен, бул.
„Руски“ № 20 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 и 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК:
816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, район Централен, бул. „Руски” № 20 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. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22, ал. 1, т. 7 от
Закона за хазарта /изх. № И-3546/13.02.2014 г./:
В съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта
(ЗХ) са подадени следните писмени искания за утвърждаване на Tехнически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване:
1.

На 21.12.2013 г. с вх. № И-3546 от „МЕРИКАН-2000“ ЕООД, гр. Русе, за игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски” № 28.

2.

На 21.12.2013 г. с вх. № И-3547 от „ВВС ЛУКС-2000” ЕООД, гр. Русе, за игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” № 124.

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат писмените
искания и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване на:
1.
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска”
№ 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски” № 28.
2.
„ВВС ЛУКС-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова” № 55, вх. А, ЕИК: 117500908, представлявано от Валентин Василев Симеонов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” № 124.
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 моментна лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № 000030-618-13.02.2014/ /вх. № 000030-45403.02.2014/
На 03.02.2014 г. с вх. № 000030-454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „БИНГО ЛОТО” с тираж 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв.
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 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
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов
– управител, за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
изразяваща се във въвеждане на нова разновидност с наименование „БИНГО ЛОТО”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в
разновидност „БИНГО ЛОТО” на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” с
тираж 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-76018.02.2014/ /вх. № 000030-672-17.02.2014/
На17.02.2014 г. с вх. № 000030-672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на промени в
Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА
ВСИЧКИ” и утвърждаване на 12 /дванадесет/ броя образци на талони за участие в
разновидност с наименование „ЗОДИАК”, пети тираж, 3 000 000 бр. с номинална стойност –
1 лв. и 1 /един/ брой образец на талон за участие в разновидност с наименование „ЧИСЛАТА
НА КЪСМЕТА”, трети тираж, 1 200 000 бр. с номинална стойност – 1 лв.
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 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
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяващи се във отпадане на разновидност с наименование
„НЕЖАБРАВИМО”, нов пети тираж на разновидност с наименование „ЗОДИАК” и нов трети
тираж на разновидност с наименование „ЧИСЛАТА НА КЪСМЕТА”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 12 /дванадесет/ броя образци на талони
за участие в разновидност с наименование „ЗОДИАК”, пети тираж, 3 000 000 бр. с номинална
стойност – 1 лв. и 1 /един/ брой образец на талон за участие в разновидност с наименование
„ЧИСЛАТА НА КЪСМЕТА”, трети тираж, 1 200 000 бр. с номинална стойност – 1 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел тринадесети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № И-2945-13.02.2014/ /вх. № И-2945.107.02.2014/
На 07.02.2014 г. с писмо с вх. № И-2945.1, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2945/20.12.2013 г.
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2945, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
Грешката се изразява в следното:
В Удостоверение за издаден лиценз № И-2945/20.12.2013 г. е допусната грешка
в изписването на броя на игралните места в игралната зала, изразяваща се в следното:
- 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
Вярното изписване на броя на игралните места в игралната зала е:
67 /шестдесет и седем/ броя игрални места.
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-2945 от 14.12.2013 г.
Погрешно изписване на броя на игралните места в игралната зала - 65
/шестдесет и пет/ броя игрални места, се поправя, като вярното изписване е 67
/шестдесет и седем/ броя игрални места.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел четиринадесети – Разни:
1.
Разгледа докладна записка с изх. № И-3507/18.02.2014 г. и предприема
съответните действия съгласно Закона за хазарта и Административнопроцесуалния кодекс.

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

