РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1133
София, 25.02.2014 г.
Днес, 25 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-264/24.02.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване и на тип, версия и модификация на игрално оборудване,
които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз, и други промени в издаден лиценз:
1. За лото игра:
1.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-979-24.02.2014/ /вх. № 000030-40631.01.2014/
1.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-953-24.02.2014/ /вх. № 000030-40931.01.2014/
2. За залагания върху случайни събития:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-978-24.02.2014/ /вх. № 000030-40831.01.2014/
2.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-975-24.02.2014/ /вх. № 000030-41031.01.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-981-24.02.2014/ /вх. № 000030-41131.01.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания, залагания върху случайни
събития и лото игра:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-983-24.02.2014/ /вх. № 000030-75918.02.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-987-24.02.2014/ /вх. №
000030-842-20.02.2014/
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Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕМФИС ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-943-24.02.2014/ /вх. № 000030-79818.02.2014/
1.2."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-960-24.02.2014/ /вх. № 000030-84320.02.2014/
Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. „СПИЕЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АУСТРИЯ ГмбХ, гр. Унтерпремщатен, Република
Австрия /изх. № И-6-24.02.2014/ /вх. № И-6-06.01.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-929-24.02.2014/ /вх. №
000030-173-22.01.2014/
1.2."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-944-24.02.2014/ /вх. № 000030-17722.01.2014/
1.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-926-24.02.2014/ /вх. № 000030-17422.01.2014/
1.4."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-952-24.02.2014/ /вх. № 000030-317-29.01.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-939-24.02.2014/ /вх. № 000030545-11.02.2014/
1.2."АКТИВ-БГ"АД, гр. София /изх. № 000030-964-24.02.2014/ /вх. № 000030-646-14.02.2014/
1.3."МАКРА-Т"ООД, гр. София /изх. № 000030-961-24.02.2014/ /вх. № 000030-807-18.02.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-959-24.02.2014/ /вх. №
000030-314-29.01.2014/
2.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-938-24.02.2014/ /вх. № 000030546-11.02.2014/
2.3."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-96524.02.2014/ /вх. № 000030-549-11.02.2014/
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-930-24.02.2014/ /вх. № 000030565-12.02.2014/
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-972-24.02.2014/ /вх. № 000030-63814.02.2014/
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-974-24.02.2014/ /вх. № 000030-63914.02.2014/
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-933-24.02.2014/ /вх. № 000030-64014.02.2014/
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-932-24.02.2014/ /вх. № 000030-64114.02.2014/
2.9."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-942-24.02.2014/ /вх. № 000030-64214.02.2014/
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2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-940-24.02.2014/ /вх. №
000030-643-14.02.2014/
2.11."МОНТЕСИТО М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-973-24.02.2014/ /вх. № 000030-67717.02.2014/
2.12."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-968-24.02.2014/ /вх. № 000030-675-17.02.2014/
2.13."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-941-24.02.2014/ /вх. № 000030-79618.02.2014/
2.14."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-963-24.02.2014/ /вх. № 000030-79718.02.2014/
2.15."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-969-24.02.2014/ /вх. № 000030-81119.02.2014/
2.16."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-958-24.02.2014/ /вх. №
000030-818-20.02.2014/
2.17."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-971-24.02.2014/ /вх. №
000030-819-20.02.2014/
2.18."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-988-24.02.2014/ /вх. №
000030-820-20.02.2014/
2.19."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-970-24.02.2014/ /вх. № 000030-82320.02.2014/
2.20."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-954-24.02.2014/ /вх. № 000030-824-20.02.2014/
2.21."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-980-24.02.2014/ /вх. № 000030-82520.02.2014/
2.22."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-984-24.02.2014/ /вх. № 000030910-21.02.2014/
2.23."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-986-24.02.2014/ /вх. № 000030911-21.02.2014/
2.24."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-977-24.02.2014/ /вх. № 000030912-21.02.2014/
2.25."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-976-24.02.2014/ /вх. № 000030913-21.02.2014/
2.26.“ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-962-24.02.2014/ /вх. № 000030676-17.02.2014/
2.27.“ЧЕРРИ“ООД, гр. Русе /изх. № 000030-985-24.02.2014/ /вх. № 000030-822-20.02.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-989-24.02.2014/ /вх. № 000030-80819.02.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-931-24.02.2014/ /вх. № 000030-56312.02.2014/
1.2."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-941-24.02.2014/ /вх. № 000030-56412.02.2014/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-934-24.02.2014/ /вх. № 000030-63714.02.2014/
2. За залагания върху резултати от спортни състезания:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-982-24.02.2014/ /вх. № 000030-40731.01.2014/
2.2."ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-967-24.02.2014/ /вх. № 000030-84420.02.2014/
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Раздел десети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № И-3575.1-24.02.2014/ /вх. № И-3575.113.02.2014/
Раздел единадесети - Разни:
1. Докладна записка изх. № И-875/24.02.2014 г. във връзка с писмено искане от
„Еврофутбол“ ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на онлайн
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
2. Докладна записка изх. № И-2830/24.02.2014 г.
3. Докладна записка изх. № И-7/24.02.2014 г.

По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П264/24.02.2014 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.cardbet.com/
2. http://www.bookmaker.eu/
3. http://betin7.com/
4. https://www.intragame.com/
5. https://www.stargames.net
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
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доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
https://www.cardbet.com/
2.
http://www.bookmaker.eu/
3.
http://betin7.com/
4.
https://www.intragame.com/
5.
https://www.stargames.net
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване и на тип, версия и модификация на игрално оборудване,
които могат да се експлоатират в страната:
1.
„ЕВРОФУТБОЛ“ООД /изх. № 000030-956-24.02.2014/ /вх. № 000030-845-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-845 е подадено писмено заявление от
„ЕВРОФУТБОЛ” 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
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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 „ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657,
представлявано най-малко от двама от управителите Екатерина Сашкова Михайлова,
Николаос Константинос Арсенопулос и Боян Стефанов Найденов, освен в случаите, в
които дружествения договор предвижда друго, игрален софтуер на комуникационно
оборудване LOTOS O/S Release 5.0 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
LOTOS O/S Release 5.0
ред Наименование
Протокол от изпитване №

КС-005 от 05.02.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

INTRALOT S.A

Заявители / номера на
удостоверения

„ЕВРОФУТБОЛ” ООД

Производствен (сериен)
номер

003.000.000.000.00008

Година на производство

2012 г.

Хазартни игри, организирани 1. 00106 - Залози върху резултати от спортни
онлайн:
събития чрез уеб портал: www.eurofootball.bg
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.
„БАЛКАНФОН“ЕООД /изх. № 000030-957-24.02.2014/ /вх. № 000030-81319.02.2014/
На 19.02.2014 г. с вх. № 000030-813 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” 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).
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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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 5

Тип

FV 629 CF2 / FV 680 CF2

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2336 от 18.02.2014 г
Austrian Gaming Industries GmbH
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД,
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

FV 629 CF2 – 342268; FV 680 CF2 - 388282

Производител

Година на производство
Вид на играта:

2008
Видеослот:
1. African Simba;
2. Bee Wild;
3. Big Chief;
4. Bonus Maximus;
5. Book of Ra deluxe;
6. Buccaneer’s Chest;
7. Buffalo Thunder;
8. Cape Gold;
9. Chamillions;
10. Costa del Cash;
11. El Toro;
12. Fairy Queen 2;
13. Five To One;
14. Flame Dancer;
15. Flamenco Roses;
16. Fruit Sensation;
17. Happy Serengeti;
18. Helena;
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19. Hot Chance;
20. Lions;
21. Lord of the Ocean;
22. Lucky Lady’s Charm deluxe;
23. Magic 81 Lines;
24. Mystic Secrets;
25. Northern Light;
26. Plenty on Twenty Hot;
27. Power Stars;
28. Pure Jewels;
29. Reel Riders;
30. Rich Witch;
31. Roaring Forties;
32. Secret Elixir;
33. Secrets of the Stars;
34. Sesame’s Treasures;
35. Sizzling Hot deluxe;
36. Spinning Reels;
37. Tiki Island;
38. Treasure Gate;
39. Treasure Seasons;
40. Waikiki Beach;
41. Wings of Fire;
42. Xtra Spins.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД /изх. № 000030-955-24.02.2014/ /вх. № 000030-617-13.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-617 е подадено писмено заявление от
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
3.

РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
2. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред
1.

Наименование

DIAMOND

Тип

Jewel Jackpot 3

Протокол от изпитване №

ИА-2335 от 04.02.2014 г

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

SIA DLV, Латвия
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

WS00490

Година на производство
Вид на играта:

2014
Видеослот:
43. BURNING FRUITS;
44. ROYAL JEWELS;
45. LUCKY 7;
46. MIRMILON;
47. POSEIDON TREASURE;
48. FAST COLT;
49. CAI SHEN;
50. JACK SAROBOS;
51. KING TUT;
52. TUMATOP;
53. OROKORN;
54. IHTIADA;
55. MYSTIC JUNGLE;
56. N.Y.Gangsters
57. JEWEL JACKPOT BONUS

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.
„ПОЛКО ЛИМИТЕД“, Малта /изх. № 270-25.02.2014//вх. № И-3535;И-353618.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № И-3535, И-3536 е подадено писмено заявление от
“Полко Лимитед” (Polco Limited), Малта 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).
от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „Полко Лимитед” (Polco Limited) със
седалище и адрес на управление: Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера,
SVR 1851, Малта (Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК:
С39497, представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид Блекман и Лии Джонатан Дурик,
само двама по двама, игрален софтуер на комуникационно оборудване 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
Betfair International Gambling System
ред Наименование
Протокол от изпитване №

2013BFR013LC400 от 24.12.2013 г

Производител

Betfair International

Заявител

“Полко Лимитед” (Polco Limited)

Производствен (сериен)
номер

МО-400-BFR-13-05

Хазартни игри, организирани 1. Oнлайн залагания върху резултати от спортни
онлайн:
събития чрез интернет страница: www.betfair.bg.
2. Oнлайн залагания в игрално казино, чрез
интернет страница www.betfair.bg.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз, и други промени в издаден лиценз:
1. За лото игра:
1.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-953-24.02.2014/ /вх. № 000030-40931.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-409, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 6 /шест/ броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За залагания върху случайни събития:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-975-24.02.2014/ /вх. № 000030-41031.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-410, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 6 /шест/ броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни събития
„МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-981-24.02.2014/ /вх. № 000030-41131.01.2014/
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На 31.01.2014 г. с вх. № 000030-411, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 6 /шест/ броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания, залагания върху случайни
събития и лото игра:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-983-24.02.2014/ /вх. № 000030-75918.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-759, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов – управител, за промяна в управителя на дружеството.
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.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-987-24.02.2014/ /вх.
№ 000030-842-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-842, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. София, 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 „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, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕМФИС ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-943-24.02.2014/ /вх. № 000030798-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-798, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №
103, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 2668 от 25.11.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
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Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-2668
от 25.11.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:,
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 103. издадено на „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, вх.
Б, магазин № 2, ЕИК: 130868758, представлявано от Йордан Станчев Динев – управител.
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."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-960-24.02.2014/ /вх. № 000030843-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-843, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-39/27.01.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И39/27.01.2014 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:,
гр. София, бул. „Витоша“ № 133, издадено на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2. „СПИЕЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АУСТРИЯ ГмбХ, гр. Унтерпремщатен, Република
Австрия /изх. № И-6-24.02.2014/ /вх. № И-6-06.01.2014/
На 06.01.2014 г. с вх. № И-6, 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 „Спиело Интернешънъл Аустрия
ГмбХ“ (Spielo International Austria GmbH), гр. Унтерпремщатен, Република Австрия, за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Грос Ст. Флориан, ул.
„Ласницштрасе” № 19, Република Австрия.
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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. 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 „Спиело Интернешънъл
Аустрия ГмбХ“ (Spielo International Austria GmbH), със седалище и адрес на управление: гр.
Унтерпремщатен, район Стирия, Зееринг 13-14, пощ. код № 8141, Република Австрия,
представлявано от Антъни Лавац Уотсън - управител, за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. Грос Ст.
Флориан, ул. „Ласницштрасе” № 19, Република Австрия.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-929-24.02.2014/ /вх. №
000030-173-22.01.2014/
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-173 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 ЕТ „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-3263/03.01.2014г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 98.
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
ЕТ „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. Славейков, бл.71, вх. 8, ет. 5 ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Бургас, ул. „Александровска” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.2."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-944-24.02.2014/ /вх. № 000030-17722.01.2014/
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-177 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2408/23.10.2013г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 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:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул.„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 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.
1.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-926-24.02.2014/ /вх. № 000030-17422.01.2014/
На 22.01.2014г. с вх. № 000030-174 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2406/30.90.2014г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен, ул.
„Христо Ботев“ № 52.
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
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област
Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 52
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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-952-24.02.2014/ /вх. № 000030-31729.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-317, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-925/24.02.2014 г., 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, 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
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-939-24.02.2014/ /вх. №
000030-545-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-545 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
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.
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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 ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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. № 000030-964-24.02.2014/ /вх. № 000030-64614.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-646, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк
Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."МАКРА-Т"ООД, гр. София /изх. № 000030-961-24.02.2014/ /вх. № 000030-80718.02.2014/
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На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-807 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София, пл.
„Народно събрание” № 4.
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. 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
„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 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-959-24.02.2014/ /вх. №
000030-314-29.01.2014/
На 29.01.2014 г. с вх. № 000030-314, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Първи май” № 12.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Първи май” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-938-24.02.2014/ /вх. №
000030-546-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-546 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов“ № 7.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-96524.02.2014/ /вх. № 000030-549-11.02.2014/
На 11.02.2014 г. с вх. № 000030-549, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” №
67 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. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” №
67 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-930-24.02.2014/ /вх. №
000030-565-12.02.2014/
На 12.02.2014г. с вх. № 000030-565 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 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр.София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр.Казанлък, пл. „Севтополис“ № 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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-972-24.02.2014/ /вх. № 000030-63814.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-638, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23.
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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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” 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.
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-974-24.02.2014/ /вх. № 000030-63914.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-639, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38В.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” 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
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За - 5
Против - няма.
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-933-24.02.2014/ /вх. № 000030-64014.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-640, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 2.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” 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.
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-932-24.02.2014/ /вх. № 000030-64114.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-641, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
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Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” 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.
2.9."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-942-24.02.2014/ /вх. № 000030-64214.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-642, 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 „ФОРТУНА”
ЕООД, 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: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Георги Кирков“ № 22.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОРТУНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №
22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон Георгиев Михов – управител, в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОРТУНА” 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.
2.10."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-940-24.02.2014/ /вх.
№ 000030-643-14.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-643, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, община „Столична“, ул.
„Царибродска“ № 73.
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.
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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 ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз 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. София, район „Възраждане”,
община „Столична“, ул. „Царибродска” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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.
2.11."МОНТЕСИТО М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-973-24.02.2014/ /вх. № 000030677-17.02.2014/
На 17.02.2014 г. с вх. № 000030-677 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 „МОНТЕСИТО-М”
ООД, 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. София, р-н
„Подуяне“, ул. „Поп Грую” № 88А.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне“, ул. „Поп Грую” № 88А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОНТЕСИТО-М” 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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2.12."М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-968-24.02.2014/ /вх. № 000030-67517.02.2014/
На 17.02.2014 г. с вх. № 000030-675, 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 „М.М.Г.” 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. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил
Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител,
за подмяна на 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. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-941-24.02.2014/ /вх. № 000030-79618.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-796, 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 „КУИНС ТРЕЙД”
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. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево“, ул. „Симеон І“ УПИ ХІІ-1640.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-963-24.02.2014/ /вх. № 000030-79718.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-797, 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 от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 30 /тридесет/ броя
игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, при
което игралните места намаляват с 18 /осемнадесет/ броя и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, област Търговище, ул. „Васил Левски“ № 15.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-969-24.02.2014/ /вх. № 000030-81119.02.2014/
На 19.02.2014 г. с вх. № 000030-811, 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 „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. 99” ООД”, гр. Варна, 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: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител , заедно и поотделно, 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: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Людвиг Заменхов” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, гр. Варна:
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.
2.16."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-958-24.02.2014/ /вх. №
000030-818-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
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. 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 издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги
Минков Демирев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
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. 29
2.17."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-971-24.02.2014/ /вх. №
000030-819-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-819, 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 „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, 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. Силистра, ул. „Македония”№ 150.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Македония”№ 150.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати с
включени промени.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-988-24.02.2014/ /вх. №
000030-820-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-820, 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 „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. “Христо Ясенов” № 2А.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. “Христо Ясенов” № 2А.

Стр. 30
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати с
включени промени.
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."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-970-24.02.2014/ /вх. № 000030-82320.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-823, 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 „ПМС” ЕООД, гр.
Велико Търново, 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. Велико Търново, бул. „България“ № 29.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски”
№ 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, изразяващи се
в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
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."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-954-24.02.2014/ /вх. № 000030-82420.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-824, 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 „НАВИ” 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.
Габрово, ул. „Съзаклятие“ № 2.
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.

Стр. 31
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” 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.
2.21."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-980-24.02.2014/ /вх. № 000030-82520.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-825, 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 „КУИНС ТРЕЙД”
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, район „Оборище“ ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Янко Сакъзов” № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 32
2.22."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-984-24.02.2014/ /вх. №
000030-910-21.02.2014/
На 21.02.2014г. с вх. № 000030-910 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр.Самоков за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров
Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-986-24.02.2014/ /вх. №
000030-911-21.02.2014/
На 21.02.2014г. с вх. № 000030-911 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за
подмяна на 7 /седем/ и намаление със 17 /седемнадесет/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8,
кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7
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/седем/ и намаление със 17 /седемнадесет/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-977-24.02.2014/ /вх. №
000030-912-21.02.2014/
На 21.02.2014г. с вх. № 000030-912 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков за подмяна на 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. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, Софийска
област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр.Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-976-24.02.2014/ /вх. №
000030-913-21.02.2014/
На 21.02.2014г. с вх. № 000030-913 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.

Стр. 34
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски”
№ 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.“ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-962-24.02.2014/ /вх. №
000030-676-17.02.2014/
На 17.02.2014 г. с вх. № 000030-676, 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 „ТОТАЛ ПАРТНЪРС”
ЕООД, гр. Враца, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с
1 брой игрален автомат с 6/шест броя игрални места, в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
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. 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
„ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул.
„Г.С.Раковски” № 41, ет.3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева
Любенова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Смолян, район „Център“, община
„Смолян“, бул. „България” № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 35
2.27.“ЧЕРРИ“ООД, гр. Русе /изх. № 000030-985-24.02.2014/ /вх. № 000030-822-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-822, 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 „ЧЕРРИ” ООД,
гр. Русе, 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.
София, област „Разград“, ул. „Лудогорие“ № 46.
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. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЧЕРРИ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител и Георги Минков
Демирев – управител, заедно и поотделно за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие“ № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, 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:
3.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-989-24.02.2014/ /вх. № 000030-80819.02.2014/
На 19.02.2014 г. с вх. № 000030-808, 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 3 /три/ и откриване на 15 /петнадесет/ броя
пунктове.
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. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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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.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-931-24.02.2014/ /вх. № 000030-56312.02.2014/
На 12.02.2014г. с вх. № 000030-563 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 КИНГ“ ООД,
гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал
Скобелев“ № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ“ ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.2, ЕИК:
175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа Димитрова Момчилова – Колева и
Данаил Христов Илиев – управители за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“,
ул. „Генерал Скобелев“ № 31, 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."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-941-24.02.2014/ /вх. № 000030-56412.02.2014/
На 12.02.2014г. с вх. № 000030-564 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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
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гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64, 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.
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-934-24.02.2014/ /вх. № 000030-63714.02.2014/
На 14.02.2014 г. с вх. № 000030-637, 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. Добрич, бул. „25-ти септември”
№ 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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23 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. За залагания върху резултати от спортни състезания:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-982-24.02.2014/ /вх. № 000030-40731.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. 000030-407, 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 „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за провеждане на играта „СПОРТ
ШАНС“ със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
организирана от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за провеждане на играта „СПОРТ ШАНС“ 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.
2.2."ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-967-24.02.2014/ /вх. № 000030-84420.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-844, 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 „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за провеждане на играта
„ЕВРОФУТБОЛ“ със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов – управител, Николаос Константинос
Арсенопулос – управител и Екатерина Сашкова Михайлова – управител, най-малко двама от
управителите заедно, Игрални условия и правила за провеждане на играта „ЕВРОФУТБОЛ“
със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета в
централен пункт с адрес: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер” № 12.
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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.
3. За лото игра:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-979-24.02.2014/ /вх. № 000030-40631.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. 000030-406, 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 „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за провеждане на играта
„ЛОТОШАНС“ с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”,
„ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС, организирана от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов - управител, Игрални условия и
правила за провеждане на играта „ЛОТОШАНС“ с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху случайни събития:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-978-24.02.2014/ /вх. № 000030-40831.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. 000030-408, 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 „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за провеждане на играта със залагания
върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, организирана от „ЕВРОБЕТ“ ООД.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов - управител, Игрални условия и
правила за провеждане на играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № И-3575.1-24.02.2014/ /вх. № И-3575.113.02.2014/
На 13.02.2014г. с писмо вх. № И-3575.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-3575 от 28.01.2014г.
На 30.12.2013 г. с вх. № И-3575 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ КАЗИНО”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В Удостоверение за издаден лиценз № И-3575 от 28.01.2014 г. в таблицата с
джакпот системите e допуснатa очевиднa фактическa грешкa, като е оставена вписана система
за формиране на премия джакпот EGT Progressive Jackpot тип VGJP1 с идентификационен
номер 12008, която се деинсталира с подадено писмено искане с вх. № И-3575/30.12.2013г.
Вярното изписване на джакпот системите е без деинсталираната EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1 с идентификационен номер 12008.
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-3575/21.01.2014 г.
Погрешно изписаната джакпот система EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
с идентификационен номер 12008 се поправя, като вярното изписване е без нея.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Разни:
1. Докладна записка изх. № И-875/24.02.2014 г. във връзка с писмено искане от
„Еврофутбол“ ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на онлайн
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
На 19.03.2013 г. с вх. № И-875 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 10 (десет) години, на Интернет страница:
www.eurofootball.bg.
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На проведеното на 31.07.2013 г. заседание при разглеждане на писменото искане,
внесено с предложение изх. № П-875/30.07.2013 г., Комисията е установила, че има
неизяснени обстоятелствата по искането и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗХ е отложила
произнасянето по писмено искане за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 10 десет/
години, подадено от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД до изясняване на обстоятелствата.
С придружително писмо от 17.02.2014 г. в ДКХ е внесен изискуемият документ,
който e приобщен 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:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н “Лозенец”, ул. “Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657,
представлявано най-малко от двама от управителите Екатерина Сашкова Михайлова,
Николаос Константинос Арсенопулос и Боян Стефанов Найденов, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, за организиране на онлайн залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 10 десет/ години
чрез Интернет сайт: www.eurofootball.bg.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
2. Правила за организацията на работата и финансов контрол при организиране
на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и
задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
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. Докладна записка изх. № И-2830/24.02.2014 г.
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2830, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
По подадените документи е извършена проверка и проучване във връзка с
изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими за 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 на Държавната комисия по хазарта предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № И-7/24.02.2014 г.
На 06.01.2014 г. с вх. № И-7 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 Спиело Интернешънъл
Джърмани ГмбХ (Spielo International Germany GmbH), гр. Любек, Федерална Република
Германия, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Любек, ул.
„Ревенсбергерщрасе“ № 41, Федерална Република Германия.
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.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ с писмо с изх. № И7/21.01.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 20.02.2014 г. с писмо вх. № И-7, искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ, поради възникнали обективни затруднения при събирането и представянето на
документи и спазването на някои формалности при документалната обработка.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изречение второ от Закона
за хазарта и на основание чл. 33, ал. 5 от Закона за хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 /тридесет/ дни сроковете по чл. 33, ал. 5, изречение второ
от Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № И-3535/25.02.2014 г.
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3535 и с вх. № И-3536, в съответствие с чл. 32, във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) са подадени писмени искания от „Полко
Лимитед“ (Polco Limited), Малта, за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания
в игрално казино и за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания върху
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резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 5 /пет/ години.
Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри от разстояние:
www.betfair.bg.
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:
І. Писмено искане с вх. № И-3535 от 21.12.2013 г., внесено с предложениe с
изх. № И-3535/25.02.2014 г., и да вземат решение, с което:
1. Да бъде издаден лиценз на „Полко Лимитед“ (Polco Limited) със седалище и
адрес на управление: Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851, Малта
(Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК: С39497,
представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид Блекман и Лии Джонатан Дурик, само двама по
двама, за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в хазартните игри: www.betfair.bg.
2. Да бъдат утвърдени представените от „Полко Лимитед“ (Polco Limited),
Малта:
- Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
- Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и
задължителни образци за счетоводна отчетност;
- Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
- Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ІІ. Писмено искане с вх. № И-3536 от 21.12.2013 г., внесено с предложениe с
изх. № И-3536/25.02.2014 г., и да вземат решение, с което:
1. Да бъде издаден лиценз на „Полко Лимитед“ (Polco Limited) със седалище и
адрес на управление:Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851, Малта
(Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК: С39497,
представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид Блекман и Лии Джонатан Дурик, само двама по
двама, за организиране на онлайн залагания в игрално казино, за срок от 5 /пет/ години.
Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.betfair.bg.
2. Да бъдат утвърдени представените от „Полко Лимитед“ (Polco Limited),
Малта:
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- Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално
казино;
- Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на
онлайн залагания в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
- Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания в игрално казино.
- Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

