РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1693
София, 18.03.2014 г.
Днес, 18 март 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 - Доклад във връзка с приемането на Общи игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи изисквания към игралните
зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, и Общи правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати /изх. № 350/17.03.2014 г./
Раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-351/17.03.2014
г./
Раздел трети - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /доклад изх. №
П-338/12.03.2014 г./
Раздел четвърти - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1129-28.02.2014/
/вх. № 000030-849-20.02.2014/
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД"ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1437-17.03.2014/ /вх. №
000030-1200-07.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СТЕДОНИ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1319-13.03.2014/ /вх. № 000030-105225.02.2014/
2.2."К И К"ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1456-17.03.2014/ /вх. № 000030-109527.02.2014/
Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За лото игра:
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1.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1142-04.03.2014/ /вх. №
000030-814-19.02.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1374-17.03.2014/ /вх. № 000030-115904.03.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1438-17.03.2014/ /вх. № 000030-40530.01.2014/
1.2."РАДЕЛА 02"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1462-17.03.2014/ /вх. № И-357230.01.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."БУЛПРОМ 14"" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1312-13.03.2014/ /вх. № 000030-40030.01.2014/
Раздел десети - Разглеждане на писмено искане 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."ПОМО - ГИЗА" ООД, гр. Поморие /изх. № 000030-1305-13.03.2014/ /вх. № 000030-69518.02.2014/
Раздел единадесети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал.
3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1390-17.03.2014/ /вх. № 000030-90721.02.2014/
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1303-13.03.2014/
/вх. № 000030-1066-25.02.2014/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-1403-17.03.2014/ /вх. № 0000301205-07.03.2014/
1.3."ИМПЕРИАЛ 55"ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1457-17.03.2014/ /вх. № 000030-115804.03.2014/
1.4."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1442-17.03.2014/ /вх. № 000030-121907.03.2014/
1.5."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-1445-17.03.2014/ /вх. № 000030-125011.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1304-13.03.2014/ /вх. № 000030540-10.02.2014/
2.2."БАРГЕЙМ" АД,гр. София /изх. № 000030-1308-13.03.2014/ /вх. № 000030-541-10.02.2014/
2.3."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1100-28.02.2014/ /вх. № 000030-63013.02.2014/
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2.4."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1101-28.02.2014/ /вх. № 000030-63113.02.2014/
2.5."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1307-13.03.2014/ /вх. №
000030-694-18.02.2014/
2.6."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-13.03.2014/ /вх. № 000030-72418.02.2014/
2.7."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1301-13.03.2014/ /вх. № 000030794-18.02.2014/
2.8."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1300-13.03.2014/ /вх. № 000030795-18.02.2014/
2.9."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1104-28.02.2014/ /вх. № 000030-81219.02.2014/
2.10."ФАН 04" ООД, гр. Русе/изх. № 000030-1127-28.02.2014/ /вх. № 000030-821-20.02.2014/
2.11."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1145-04.03.2014/ /вх. № 000030-83820.02.2014/
2.12."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1147-04.03.2014/ /вх. № 000030-83920.02.2014/
2.13."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1130-28.02.2014/ /вх. № 000030840-20.02.2014/
2.14."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1131-28.02.2014/ /вх. № 000030841-20.02.2014/
2.15."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1106-28.02.2014/ /вх. № 000030-84620.02.2014/
2.16."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1105-28.02.2014/ /вх. № 000030-84720.02.2014/
2.17."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-1102-28.02.2014/ /вх. № 000030-90821.02.2014/
2.18."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-1103-28.02.2014/ /вх. № 000030-90921.02.2014/
2.19."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-1144-04.03.2014/ /вх. № 000030-104325.02.2014/
2.20."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1146-04.03.2014/ /вх. № 000030-104425.02.2014/
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1148-04.03.2014/ /вх. № 0000301045-25.02.2014/
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1149-04.03.2014/ /вх. № 0000301046-25.02.2014/
2.23."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1291-13.03.2014/ /вх. №
000030-1047-25.02.2014/
2.24."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1290-13.03.2014/ /вх. №
000030-1048-25.02.2014/
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1293-13.03.2014/ /вх. № 000030-104925.02.2014/
2.26."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1292-13.03.2014/ /вх. № 000030-105425.02.2014/
2.27."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1302-13.03.2014/ /вх.
№ 000030-1067-26.02.2014/
2.28."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1296-13.03.2014/ /вх. № 000030-106826.02.2014/
2.29."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1299-13.03.2014/ /вх. № 0000301069-26.02.2014/
2.30."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1339-14.03.2014/ /вх. №
000030-1124-28.02.2014/
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2.31."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора/изх. № 000030-131513.03.2014/ /вх. № 000030-1152-04.03.2014/
2.32."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131413.03.2014/ /вх. № 000030-1154-04.03.2014/
2.33."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131313.03.2014/ /вх. № 000030-1151-04.03.2014/
2.34."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131613.03.2014/ /вх. № 000030-1153-04.03.2014/
2.35."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1318-13.03.2014/ /вх. № 000030-116004.03.2014/
2.36."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1360-17.03.2014/ /вх. № 0000301179-05.03.2014/
2.37."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1359-17.03.2014/ /вх. № 0000301180-05.03.2014/
2.38."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1365-17.03.2014/ /вх. №
000030-871-21.02.2014/
2.39."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София/изх. № 000030-1391-17.03.2014/ /вх. № 000030-87321.02.2014/
2.40."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1384-17.03.2014/ /вх. № 000030-126411.03.2014/
2.41."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1381-17.03.2014/ /вх. № 000030-126311.03.2014/
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1387-17.03.2014/ /вх. № 000030-105025.02.2014/
2.43."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1386-17.03.2014/ /вх. № 000030-105125.02.2014/
2.44."ВИВА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1383-17.03.2014/ /вх. № 000030-109827.02.2014/
2.45."ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1385-17.03.2014/ /вх. № 0000301167-05.03.2014/
2.46."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1367-17.03.2014/ /вх. №
000030-1191-06.03.2014/
2.47."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1371-17.03.2014/ /вх. №
000030-1192-06.03.2014/
2.48."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1388-17.03.2014/ /вх. № 000030-121007.03.2014/
2.49."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1377-17.03.2014/ /вх. № 0000301247-10.03.2014/
2.50."ОЛИМП-2002" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1379-17.03.2014/ /вх. № 000030-124910.03.2014/
2.51."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1376-17.03.2014/ /вх. №
000030-1258-11.03.2014/
2.52."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1398-17.03.2014/ /вх. № 0000301218-07.03.2014/
2.53."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-1394-17.03.2014/ /вх. № 0000301092-27.02.2014/
2.54."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1402-17.03.2014/ /вх. № 000030-119907.03.2014/
2.55."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1401-17.03.2014/ /вх. № 0000301256-11.03.2014/
2.56."ФЕНИКС-2004" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1400-17.03.2014/ /вх. № 000030-120307.03.2014/
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2.57."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1393-17.03.2014/ /вх. № 0000301204-07.03.2014/
2.58."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-141917.03.2014/ /вх. № 000030-1150-04.03.2014/
2.59."ЕЛДОРАДО - БАЦ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1416-17.03.2014/ /вх. № 0000301197-06.03.2014/
2.60."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1417-17.03.2014/ /вх. № 000030-117805.03.2014/
2.61."ПАЛМС ЛЮЛИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-1409-17.03.2014/ /вх. № 0000301196-06.03.2014/
2.62."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1408-17.03.2014/ /вх.
№ 000030-852-21.02.2014/
2.63. "Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1418-17.03.2014/ /вх. № 0000301194-06.03.2014/
2.64."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1407-17.03.2014/ /вх. № 000030-122407.03.2014/
2.65."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1406-17.03.2014/ /вх. № 000030-122507.03.2014/
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1405-17.03.2014/ /вх. № 000030-122607.03.2014/
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1410-17.03.2014/ /вх. № 000030-122707.03.2014/
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1412-17.03.2014/ /вх. № 000030-122807.03.2014/
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1411-17.03.2014/ /вх. № 000030-122907.03.2014/
2.70."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1414-17.03.2014/ /вх. № 000030-123007.03.2014/
2.71."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1413-17.03.2014/ /вх. № 000030-123107.03.2014/
2.72."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1415-17.03.2014/ /вх. № 000030-123207.03.2014/
2.73."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1451-17.03.2014/ /вх. № 0000301221-07.03.2014/
2.74."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1449-17.03.2014/ /вх. № 0000301220-07.03.2014/
2.75."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1439-17.03.2014/ /вх. №
000030-1271-11.03.2014/
2.76. "ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1443-17.03.2014/ /вх. № 000030-95024.02.2014/
2.77."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1447-17.03.2014/ /вх. № 000030-120207.03.2014/
2.78."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1455-17.03.2014/ /вх. № 000030-119806.03.2014/
2.79."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1453-17.03.2014/ /вх. №
000030-1261-11.03.2014/
2.80."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1444-17.03.2014/ /вх. №
000030-1262-11.03.2014/
2.81."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1450-17.03.2014/ /вх. №
000030-1259-11.03.2014/
2.82."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1448-17.03.2014/ /вх. №
000030-1260-11.03.2014/
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2.83."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-1441-17.03.2014/ /вх. № 000030-124810.03.2014/
2.84."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1354-17.03.2014/ /вх. № 0000301185-06.03.2014/
2.85."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1463-17.03.2014/ /вх. № 000030-122207.03.2014/
2.86."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1464-17.03.2014/ /вх. № 000030-122307.03.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1294-13.03.2014/ /вх. № 000030-109727.02.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1380-17.03.2014/ /вх. № 000030-91521.02.2014/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131113.03.2014/ /вх. № 000030-1121-28.02.2014/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136217.03.2014/ /вх. № 000030-1242-10.03.2014/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136417.03.2014/ /вх. № 000030-1244-10.03.2014/
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1397-17.03.2014/ /вх. № 000030-121707.03.2014/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131013.03.2014/ /вх. № 000030-1122-28.02.2014/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1382-17.03.2014/ /вх. № 000030-91421.02.2014/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136117.03.2014/ /вх. № 000030-1243-10.03.2014/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136317.03.2014/ /вх. № 000030-1245-10.03.2014/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1395-17.03.2014/ /вх. № 000030-121507.03.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1378-17.03.2014/ /вх. № 000030-91621.02.2014/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1396-17.03.2014/ /вх. № 000030-121607.03.2014/
Раздел тринадесети - 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 в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД,гр. София /изх. № 000030-129513.03.2014/ /вх. № 000030-917-21.02.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1298-13.03.2014/ /вх. № 000030-836-20.02.2014/
2.2."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1297-13.03.2014/ /вх. № 000030-837-20.02.2014/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1128-28.02.2014/ /вх. № 000030-84820.02.2014/
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2.4."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1309-13.03.2014/ /вх. № 000030-87721.02.2014/
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1338-14.03.2014/ /вх. № 000030-113228.02.2014/
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1125-28.02.2014/ /вх. № 000030-85321.02.2014/
2.7."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1126-28.02.2014/ /вх. № 000030-87221.02.2014/
2.8."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-114304.03.2014/ /вх. № 000030-1053-25.02.2014/
Раздел четиринадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1399-17.03.2014/ /вх. № 000030-118706.03.2014/
Раздел петнадесети - Разни.
По раздел първи - Доклад във връзка с приемането на Общи игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи изисквания към
игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, и Общи
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати /изх. № 350/17.03.2014 г./
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
приема правила и изисквания за видовете хазартни игри, за които издава лицензи.
След одобряване на проекти за Общи игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, Общи изисквания към игралните зали, в които се
организират хазартни игри с игрални автомати, и Общи правила за организацията на работата
и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати на 13.02.2014
г., същите бяха публикувани на страницата на Държавна комисия по хазарта (ДКХ), като на
заинтересованите лица се предостави 14-дневен срок от публикуването за представяне на
предложения и писмени становища по тях.
В рамките на горепосочения срок в ДКХ постъпиха 3 становища от заинтересовани
лица.
На заседанието членовете на ДКХ обсъдиха изготвените проекти и се запознаха с
предложенията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и чл. 22, ал. 3 от Закона
за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Приема Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати, и Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П351/17.03.2014 г./
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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. http://www.queenvegas.com/
2. http://www.lunacasino.com/
3. http://caucasino.com/
4. http://www.casinomoolah.com/
5. http://fabulouscasino.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри
от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
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IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
http://www.queenvegas.com/
2.
http://www.lunacasino.com/
3.
http://caucasino.com/
4.
http://www.casinomoolah.com/
5.
http://fabulouscasino.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се преустанови
нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се преустанови организирането
на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет страници и чрез техните поддомейни,
които са достъпни и/или активни от територията на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по чл.
22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в законоустановения
срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото проучване на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по
Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
/доклад изх. № П-338/12.03.2014 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане с вх. № 250/10.02.2014 г.
от Tempo Gaming Ltd, England, London, с което ни уведомяват, че чрез уебсайта
https://www.tempobet.com/ не се приемат участници от Република България, като са
предвидени съответните мерки, които не позволяват регистрация от територията на страната.
В хода на проучване по искането е направена проверка на 04.03.2014 г., при която е
установено, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират с
български данни и да депозират финансови средства в игралната си сметка от територията на
Република България, които се предлагат посредством домейна https://www.tempobet.com/.
С Решение № 674 от 11.06.2013 г. Комисията е включила https://www.tempobet.com/ в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта, публикуван на интернет страницата на
ДКХ.
При положение, че целта на съществуването на този списък е защита на българските
потребители от нерегламентирано участие в хазартни игри, при пресичане на възможността
за тяхно участие целта на закона е изпълнена. Тъй като е установено, че участници с
български данни не могат да участват в хазартните игри, предлагани на въпросната интернет
страница, то оставянето и в забранителния списък би било нарушение на принципа на
съразмерност прогласен в чл. 6 от АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като изключва от
списъка интернет страницата https://www.tempobet.com/ поради това, че нарушението е
преустановено и чрез посочената интернет страница не се организират хазартни игри на
територията на Република България.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ЕООД /изх. № 000030-1358-17.03.2014/ /вх. № 0000301166-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1166 е подадено писмено заявление от
„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване
и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
Славейков, бл. 112, вх. 1, ет. 6, ап. 19, ЕИК: 147144364, представлявано от Биляна
Атанасова Арабаджиева-Тотева - управителител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване,
което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
.

Наименование

CGI

Тип, версия

Multi Magic 6

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2337от 27.02.2014 г.,
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ И-956/29.05.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ И-956/29.05.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

0577

Година на производство

2014

Производител / номер на
удостоверение

Стр. 11
Вид на играта:

видеорийл 20 игри:
1. ALWAYS LUCKY;
2. BANK RAID;
3. CASH RUNNER;
4. CIRCUS;
5. FOUR TOWERS;
6. GOLD MINE;
7. GOLDEN AGE;
8. JESTER’S LUCK;
9. JUPITER THUNDER;
10. LINEMANIA;
11. MONEY TIME;
12. NEMO’S REVENGE;
13. SECRET OF THE GOLD MASK;
14. THIRTEEN (13);
15. VIKING;
16. WESTERN WILD JOLLY;
17. WILD FIRE;
18. WILD SHOTS;
19. WILDTASTIC;
20. APEX WIZARD;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД, /изх. № П-000030-1375-17.03.2014 г./,/вх. № И-000030-125311.03.2014г./
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1253 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:

Стр. 12
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

JOPPY ИА-2338 от 05.03.2014 г.

Тип, версия

Jewel Jackpot 3

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2338 от 05.03.2014 г.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

00JM5800

Година на производство

2014

Производител / номер на
удостоверение

Вид на играта:

Видеослот:
1. BURNING FRUITS;
2. ROYAL JEWELS;
3. LUCKY 7;
4. MIRMILON;
5. POSEIDON TREASURE;
6. FAST COLT;
7. CAI SHEN;
8. JACK SAROBOS;
9. KING TUT;
10. TUMATOP;
11. OROKORN;
12. IHTIADA;
13. MYSTIC JUNGLE;
14. N.Y.Gangsters;

15. JEWEL JACKPOT BONUS.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, /изх. № П-000030-1368-17.03.2014 г./,/вх. № И000030-1186-06.03.2014г./
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1186 е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” 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).

Стр. 13
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.
12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от управителите Вернер Клайн и Томаш
Мачий Петриковски, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, което може да
се експлоатира в страната, както следва:
2. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 5

Тип

FV 610 CF2 / FV 611 CF2 / FV 880 CF2

Версия

PREMGAMVP5 V8.20-3

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2297.1 от 28.02.2014 г
Austrian Gaming Industries
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ Ново Инвест България ” ЕООД
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

442060-519178

Година на производство

2013

Производител / номер на
удостоверение

Вид на играта:

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

видеорийл 42 игри:
African Simba;
Bee Wild;
Big Chief;
Bonus Maximus;
Book of Ra deluxe;
Buccaneer’s Chest;
Buffalo Thunder;
Cape Gold;
Chamillions;
Costa del Cash;
El Toro;
Fairy Queen 2;
Five To One;
Flame Dancer;
Flamenco Roses;
Fruit Sensation;

Стр. 14
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Happy Serengeti;
Helena;
Hot Chance;
Lions;
Lord of the Ocean;
Lucky Lady’s Charm deluxe;
Magic 81 Lines;
Mystic Secrets;
Northern Light;
Plenty on Twenty Hot;
Power Stars;
Pure Jewels;
Reel Riders;
Rich Witch;
Roaring Forties;
Secret Elixir;
Secrets of the Stars;
Sesame’s Treasures;
Sizzling Hot deluxe;
Spinning Reels;
Tiki Island;
Treasure Gate;
Treasure Seasons;
Waikiki Beach;
Wings of Fire;
Xtra Spins.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ООД /изх. № П-000030-1372-17.03.2014 г./,/вх. № И000030-1268-11.03.2014г./
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1268 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Панчарево”, ж.к. местност Враня –
Лозен – Триъгълника, ул. Марица № 4, ЕИК 130947038, представлявано от Владимир

Стр. 15
Петров Доков - управител, 2 /два/ броя модификации на игрално оборудване, което
може да се експлоатира в страната, както следва:
3. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

STORK-BINGO 90

Тип

EGT-PS2-2

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2304.1 от 06.02.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

86840

Производител / номер на
удостоверение
1.

Година на производство
Вид на играта:

2013
63. EUROPEAN ROULETTE;
64. BINGO 90.

Наименование

VEGA-PS-BINGO 90

Тип

EGT-PS1-2

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2305.1 от 06.02.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

98231

Производител / номер на
удостоверение
2.

Година на производство
Вид на играта:

2013
65. EUROPEAN ROULETTE;
66. BINGO 90.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„МЕДЖИК КОИН“ООД /изх. № П-000030-1369-17.03.2014 г./,/вх. № И-000030-121407.03.2014г./
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1214 е подадено писмено заявление от
„МЕДЖИК КОИН” 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

Стр. 16
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „МЕДЖИК КОИН” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. "ЦАРИГРАДСКО
ШОСЕ", 7-ми км, сградата на ЗИТ, корп. ІІ, ет.3, ЕИК: 130152730, представлявано от
РУМЕН МАНОЛОВ ДАНАИЛОВ- управителител, 1 /един/ брой модификация на
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
4. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЖАКПОТ:
№ по
ред
1.

Тип, версия

MAGIC COIN JACKPOT

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ДП-030.4 от 14.02.2014 г.
„МЕДЖИК КОИН” ООД
№ И-1758/15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„МЕДЖИК КОИН” ООД
№ И-1758/15.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

MCJP 14-001 STCBPS

Година на производство

2014

Производител / номер на
удостоверение

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-112928.02.2014/ /вх. № 000030-849-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-849, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.

Стр. 17
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само
двама по двама от Ейуп Канад Челик, Бирбудак Юксел, Нури Билгеч, Росен Людмилов
Солаков и Ердемгил Ихсан – управители, изразяваща се в промяна в управлението на
дружеството /на 17.02.2014 г. като управител е заличен Махмут Метин Шахин, а са вписани
като управители Нури Билгеч и Росен Людмилов Солаков/.
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."СТЕДОНИ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1319-13.03.2014/ /вх. № 000030-105225.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1052, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„СТЕДОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Арх. Петко Момчилов“ № 23, ЕИК: 200234293, представлявано от Христо Маринов Митев –
управител, за промени в управлението на дружеството и адреса на управление.
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."К И К"ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1456-17.03.2014/ /вх. № 000030-109527.02.2014/
На 27.02.2014 г. с вх. № 000030-1095, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К”
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ООД, гр. Монтана, 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 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 издадени лицензи на
„К И К” ООД, гр. Монтана със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св.
Климент Охридски“ № 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан
Иванов Младенов – управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно,
за промяна на адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - 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. № 000030-1437-17.03.2014/
/вх. № 000030-1200-07.03.2014/
На 07.03.2014г. с вх. № 000030-1200, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За лото игра:
2.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1142-04.03.2014/ /вх. №
000030-814-19.02.2014/
На 19.02.2014 г. с вх. № 000030-814, в съответствие с 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
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, 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. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за прекратяване действието на
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1374-17.03.2014/ /вх. № 000030-115904.03.2014/
На 04.03.2014 г. с вх. № 000030-1159, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 2494 от 30.09.2013 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:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-2494
от 30.09.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96, издадено на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191,
представлявано от Добромир Георгиев Иванов – управител, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1438-17.03.2014/ /вх. № 000030-40530.01.2014/
На 30.01.2014 г. с вх. № 000030-405, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."РАДЕЛА 02"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1462-17.03.2014/ /вх. № И-357230.01.2014/
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3572 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДЕЛА 02” ЕООД, гр. София, за
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издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „РАДЕЛА 02” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 130998399,
представлявано от Георги Петков Карагьозов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо
Ботев” № 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РАДЕЛА 02” 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.
По раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."БУЛПРОМ 14"" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1312-13.03.2014/ /вх. № 000030400-30.01.2014/
На 30.01.2014 г. с вх. № 000030-400, 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 „БУЛПРОМ 14“ ЕООД,
гр. Пловдив, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 5 /пет/ години, в производствена база с адрес: гр. Пловдив, район „Централен“, ул.
„Цариградско шосе” № 53.
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
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членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 5 /пет/ години на „БУЛПРОМ 14“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Цариградско шосе” №
53, представлявано от Кръстю Алексиев Милев - управител, за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр.
Пловдив, район „Централен“, ул. „Цариградско шосе” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмено искане 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."ПОМО - ГИЗА" ООД, гр. Поморие /изх. № 000030-1305-13.03.2014/ /вх. № 000030695-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-695, 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 „ПОМО - ГИЗА” ООД,
гр. Поморие, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-727/21.05.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул.
„Яворов” № 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. 2 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
„ПОМО - ГИЗА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ул.
„Яворов” № 15, ЕИК: 200367496, представлявано от Георги Атанасов Тръпков – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Яворов” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз по чл. 36,
ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1390-17.03.2014/ /вх. № 000030-90721.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-907, 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 „ЖОКЕР-1999” ООД,
гр. Сливен, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за издаване лиценз, за който е издадено
Удостоверение № 000030-487/05.02.2014 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски”
№ 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. 36, ал. 3 и 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:
Да бъде издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от ЗХ на „ЖОКЕР-1999” ООД със
седалище и адрес на управление:гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК:
119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-130313.03.2014/ /вх. № 000030-1066-25.02.2014/
На 25.02.2014г. с вх. № 000030-1066, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София за подмяна на 14 /четиринадесет/, намалeние с 2 /два/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул.
„Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само
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двама по двама от Ейуп Канад Челик, Бирбудак Юксел, Нури Билгеч, Махмут Метин Шахин,
Росен Людмилов Солаков и Ихсан Ердемгил – управители, за подмяна на 14 /четиринадесет/
и намалeние с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-1403-17.03.2014/ /вх. № 0000301205-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1205, 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
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
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” 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.
1.3."ИМПЕРИАЛ 55"ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1457-17.03.2014/ /вх. № 0000301158-04.03.2014/
На 04.03.2014 г. с вх. № 000030-1158, 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 „ИМПЕРИАЛ 55”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и
шест/ броя игрални места с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/
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броя игрални места, увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата, подмяна на 6 /шест/ броя
игрални маси, утвърждаване на задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ за
участие в хазартни игри, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”,
община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/
броя игрални места с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя
игрални места, увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата, подмяна на 6 /шест/ броя
игрални маси, утвърждаване на задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ за
участие в хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър,
област Бургас, хотел „Кубан”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
III. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино.
IV. Да бъдат утвърдени на „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, 5 /пет/ броя
задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на
игрални маси.
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."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1442-17.03.2014/ /вх. № 0000301219-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1219, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
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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
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел
„Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-1445-17.03.2014/ /вх. № 000030-125011.03.2014/
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1250, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД,
гр. София, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални маси, 71 /седемдесет и един/ броя игрални
автомата със 76 /седемдесет и шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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
„ЕС ВИ ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
“Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава
Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за
увеличение с 9 /девет/ броя игрални маси и 71 /седемдесет и един/ броя игрални автомата със
76 /седемдесет и шест/ броя игрални места в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, 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.
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1.6.”УИН СИТИ"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1452-17.03.2014/ /вх. № 000030-120107.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1201, 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 „УИН СИТИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя
игрални маси и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ № 22, землище на с. Чучулигово, община
Петрич, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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
„УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата, намаление с 3 /три/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” №
22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „„УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1304-13.03.2014/ /вх. №
000030-540-10.02.2014/
На 10.02.2014 г. с вх. № 000030-540, 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 „ИРАДА БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
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
„ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин”№ 34, ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от
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Станислав Венков Николаев и Боян Николов Боянов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” 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.
2.2."БАРГЕЙМ" АД,гр. София /изх. № 000030-1308-13.03.2014/ /вх. № 000030-54110.02.2014/
На 10.02.2014 г. с вх. № 000030-541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Витоша” № 121.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1100-28.02.2014/ /вх. № 000030-63013.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-630, 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61А.
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1101-28.02.2014/ /вх. № 000030-63113.02.2014/
На 13.02.2014 г. с вх. № 000030-631, 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.5."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1307-13.03.2014/ /вх.
№ 000030-694-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-694, 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 „ДИКРА –
ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 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. 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 „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представлявано от Тошка Ганчева
Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”,
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.
2.6."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-13.03.2014/ /вх. № 000030724-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-724, 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/, 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. София, бул. „Сливница” № 133.
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
„ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -
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управител, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1301-13.03.2014/ /вх. №
000030-794-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-794, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО
- 2007” ЕООД, гр. София, за намаление с 1 /един/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за намаление с 1
/един/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район
„Младост”, ул. „Търговска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1300-13.03.2014/ /вх. №
000030-795-18.02.2014/
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-795, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО
- 2007” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за намаление с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1104-28.02.2014/ /вх. № 000030-81219.02.2014/
На 19.02.2014 г. с вх. № 000030-812, 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 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 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. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” №
2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
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
„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 6
/шест/ броя игрални автомата, увеличение с 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. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."ФАН 04" ООД, гр. Русе/изх. № 000030-1127-28.02.2014/ /вх. № 000030-82120.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-821, 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 „ФАН 04” ООД, гр.
Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„София” № 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 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
„ФАН 04” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано заедно и поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Иво
Радославов Цветанов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А.
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."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1145-04.03.2014/ /вх. № 000030-83820.02.2014/
На 20.02.2014г. с вх. № 000030-838 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 „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД, гр.
София за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
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 издадения лиценз на
„Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван Ненков Ненков–
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управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД, гр. София
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.
2.12."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1147-04.03.2014/ /вх. № 000030-83920.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-839 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. – РУСЕ”
ЕООД, гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални
места с 9 /девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места 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” № 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 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 издадения лиценз на
„Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван Ненков Ненков –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 9
/девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД, гр. София
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.
2.13."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1130-28.02.2014/ /вх. №
000030-840-20.02.2014/
На 20.02.2014г. с вх. № 000030-840 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 „КАЗИНО ГЕЙМС 1”
ООД, гр. Перник за подмяна на 2 /два/ и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
„Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
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 „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано
от Пламен Живков Боянов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."КАЗИНО ГЕЙМС 1" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1131-28.02.2014/ /вх. №
000030-841-20.02.2014/
На 20.02.2014г. с вх. № 000030-841 в съответствие с 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр.
Перник за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом – партер.
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 издадения лиценз на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл.
65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра”
№ 1, Синдикален дом – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1106-28.02.2014/ /вх. № 000030-84620.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-846 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 „СИЙ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
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
„СИЙ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1105-28.02.2014/ /вх. № 000030-84720.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-847, 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 „КЕНОМАТ”
ООД, гр. Бургас, 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. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-1102-28.02.2014/ /вх. № 000030-90821.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-908, 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 „СИТ - 33” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 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. 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
„Сит - 33” оод със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, еик: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” 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.
2.18."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-1103-28.02.2014/ /вх. № 000030-90921.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-909, 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 „СИТ - 99” ООД,
гр. София, 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:
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гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин
„Деница - 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 издаден лиценз на
„СИТ - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано от
Тодор Константинов Димов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда
Централна гара, магазин „Деница - 1”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 99” 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.
2.19."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-1144-04.03.2014/ /вх. № 000030-104325.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1043, 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 „ДЖЕНГО”
ЕООД, гр. Добрич, 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. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково Юг“, ул.“Христо Ботев“ № 56, ет. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1146-04.03.2014/ /вх. № 000030-104425.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1044, 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 „ГЕЙМ - 4” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление 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. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 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 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
„ГЕЙМ - 4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър”№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ един брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ – 4” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомат.
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."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1148-04.03.2014/ /вх. № 0000301045-25.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1045, 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 ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални
места 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. Хасково, пл. „Свобода“ № 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
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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 6 /шест/ броя игрални
автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 1.
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.
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1149-04.03.2014/ /вх. № 0000301046-25.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1046, 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 ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места
с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „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. 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
„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 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални
в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти Септември“ № 23.
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."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1291-13.03.2014/ /вх.
№ 000030-1047-25.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1047, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Бистрица, район Панчарево, Столична община, ул.
„Никола Крушкин – Чолака” № 48.
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 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Бистрица, район Панчарево, Столична община, ул.
„Никола Крушкин – Чолака” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1290-13.03.2014/ /вх.
№ 000030-1048-25.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1048, 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 в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна Чаршия” № 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
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. Самоков, Софийска област, ул. „Житна Чаршия” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1293-13.03.2014/ /вх. № 000030-104925.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 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. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1292-13.03.2014/ /вх. № 000030-105425.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1054, 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 „МАКАО” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
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
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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
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1302-13.03.2014/
/вх. № 000030-1067-26.02.2014/
На 26.02.2014 г. с вх. № 000030-1067, 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 ЕТ „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, 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. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
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 „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 /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1296-13.03.2014/ /вх. № 0000301068-26.02.2014/
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На 26.02.2014 г. с вх. № 000030-1068, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ”
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, ж.к. „Меден рудник”, Зона „А”, сграда № 118, ет. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, Зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕОО, 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.
2.29."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1299-13.03.2014/ /вх. №
000030-1069-26.02.2014/
На 26.02.2014 г. с вх. № 000030-1069, 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 ЕТ „БАИ – МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1339-14.03.2014/ /вх. №
000030-1124-28.02.2014/
На 28.02.2014 г. с вх. № 000030-1124, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 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. Банско, област Благоевград, хотелски
комплекс „Стражите“.
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
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов
- управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора/изх. № 000030-131513.03.2014/ /вх. № 000030-1152-04.03.2014/
На 04.03.2014г. с вх. № 000030-1152 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 6 /шест/ и увеличение с 8
/осем/ броя на игралните и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв.
„Чайка” № 43.
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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за 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 6 /шест/ и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131413.03.2014/ /вх. № 000030-1154-04.03.2014/
На 04.03.2014г. с вх. 000030-1154 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 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 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 издадения 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 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.33."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131313.03.2014/ /вх. № 000030-1151-04.03.2014/
На 04.03.2014г. с вх. № 000030-1151 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и
утвърждаване Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ
ІV, кв. 27.
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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения 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 7 /седем/ броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ
ІV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-131613.03.2014/ /вх. № 000030-1153-04.03.2014/
На 04.03.2014г. с вх. № 000030-1153 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1
/един/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 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 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 ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, със седалище и адрес на управление: гр. Нова
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Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1
/един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул.
„Еделвайс” № 8 А, кв. 87 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1318-13.03.2014/ /вх. № 000030-116004.03.2014/
На 04.03.2014 г. с вх. № 000030-1160, 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 „АТРОНИК”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
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
„АТРОНИК” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545,
представлявано от Олена Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо
Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” 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.
2.36."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1360-17.03.2014/ /вх. №
000030-1179-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1179, 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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 7 /седем/, увеличение с 6 /шест/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” №
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. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов
Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 6
/шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „България” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1359-17.03.2014/ /вх. №
000030-1180-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1180, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК”
ООД, гр. Свиленград, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода”
№ 19.
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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов
Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за намаление с 5 /пет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област
Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1365-17.03.2014/ /вх.
№ 000030-871-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-871, 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 „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. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
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.
2.39."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София/изх. № 000030-1391-17.03.2014/ /вх. № 000030873-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-873, 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 ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”,
гр. София, 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.
Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ж.к. „Младост-1“, бл. 1, вх. 1, ЕИК:130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония“ № 43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“ гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1384-17.03.2014/ /вх. № 000030-126411.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1264 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 „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
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 „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1381-17.03.2014/ /вх. № 000030-126311.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1263 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Иван Филипов” № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Иван Филипов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1387-17.03.2014/ /вх. № 000030-105025.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1050, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№ 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1386-17.03.2014/ /вх. № 000030-105125.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1051, 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 „МАКАО 2”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ 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. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44."ВИВА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1383-17.03.2014/ /вх. № 000030-109827.02.2014/
На 27.02.2014 г. с вх. № 000030-1098, 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 „ВИВА ГЕЙМ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110.
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:

Стр. 54
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИВА ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Владислав Варненчик” № 110, ЕИК: 148138275, представлявано от Антон Хараламбиев
Димитров - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45."ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1385-17.03.2014/ /вх. №
000030-1167-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1167, 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 „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление 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. Харманли, област Хасково,
бул. „България” № 6.
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
„ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен,
ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б, ЕИК: 200021150, представлявано от Красимир Мишев Кънев
– управител и Георги Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр.
Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1367-17.03.2014/ /вх. №
000030-1191-06.03.2014/
На 06.03.2014г. с вх. № 000030-1191 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДЖОЙ–ПАВЛИН

Стр. 55
ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр.Ловеч, ул. „Цачо Шишков” № 41-43.
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 на ЕТ “ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Ловеч, бул. ”България” № 31а, вписан търговския регистър с ЕИК:
820184687, представляван от Павлин Васков Пенчев /физическо лице – търговец/, за подмяна
на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Ловеч, ул. „Цачо Шишков” №
41-43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр.
Ловеч 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.
2.47."ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ" ЕТ, гр. Ловеч /изх. № 000030-1371-17.03.2014/ /вх. №
000030-1192-06.03.2014/
На 06.03.2014г. с вх. № 000030-1192 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДЖОЙ–ПАВЛИН
ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Ловеч, ул. ”Търговска” № 72.
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 на ЕТ “ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Ловеч, бул. ”България” № 31а, вписан търговския регистър с ЕИК:
820184687, представляван от Павлин Васков Пенчев /физическо лице – търговец/, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. ”Търговска” № 72.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЖОЙ–ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр.
Ловеч Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 56
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1388-17.03.2014/ /вх. № 000030-121007.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1210, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 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. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№ 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1377-17.03.2014/ /вх. № 0000301247-10.03.2014/
На 10.03.2014г. с вх. № 000030-1247 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 „ФЕНИКС ГОЛД”
ЕООД, гр. София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Патриарх Евтимий” № 13.
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:

Стр. 57
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” 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.
2.50."ОЛИМП-2002" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1379-17.03.2014/ /вх. № 000030-124910.03.2014/
На 10.03.2014г. с вх. № 000030-1249 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП - 2002” ЕООД,
гр. Враца за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Гео Милев” № 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 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ОЛИМП - 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки
Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940, представлявано от Илия Иванов Тодоров – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Гео Милев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1376-17.03.2014/ /вх. №
000030-1258-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1258 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
с. Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. 3.

Стр. 58
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 издадения лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Струмяни,
област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1398-17.03.2014/ /вх. № 0000301218-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1218, 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 „СИКС ГРУП –
09” 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. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИКС ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 1”, бл. 033, вх. В, ап. 6, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър Маринов
Петров – управител, за подмяна на 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. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” 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.
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2.53."ДИКС ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. Троян /изх. № 000030-1394-17.03.2014/ /вх. № 0000301092-27.02.2014/
На 27.02.2014 г. с вх. № 000030-1092, 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 „ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян, 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. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 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. 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
„ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул.
„Христо Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от Дочко Петков Дочев - управител,
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.
Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян:
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.
2.54."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1402-17.03.2014/ /вх. № 0000301199-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 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. Смолян, бул.“България“№ 3 А,
хотел „Кипарис Алфа“.
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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул.“България“№ 3 А, хотел
„Кипарис Алфа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1401-17.03.2014/ /вх. №
000030-1256-11.03.2014/
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1256, 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 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. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 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:
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,
в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 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.
2.56."ФЕНИКС-2004" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1400-17.03.2014/ /вх. № 0000301203-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1203, 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 „ФЕНИКС-2004”
ЕООД, гр. Сливен, 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. Сливен, кв. „Братя Миладинови-Юг“, бул. „Хаджи Димитър“ № 33 А.
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1393-17.03.2014/ /вх. №
000030-1204-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1204, 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 „ГРАНД КАЗИНО
1”ООД, гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Днепър“ № 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 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
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Днепър“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.58."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-141917.03.2014/ /вх. № 000030-1150-04.03.2014/
На 04.03.2014г. с вх. № 000030-1150 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
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 издадено
Удостоверение за 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 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомати с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв.
„Чайка” № 49 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59."ЕЛДОРАДО - БАЦ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1416-17.03.2014/ /вх. № 0000301197-06.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1197 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 „ЕЛДОРАДО БАЦ” ООД, гр. София, за намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
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 „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
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ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано от Силвия
Цветанова Дончева - управител, за намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО - БАЦ” 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.
2.60."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1417-17.03.2014/ /вх. № 000030-117805.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1178 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 „КИРИШ” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 86.
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 „КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул.
„България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 86.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград,
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.
2.61."ПАЛМС ЛЮЛИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-1409-17.03.2014/ /вх. № 0000301196-06.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1196 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 „ПАЛМС ЛЮЛИН”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 39
/тридесет и девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „340” №
12.

Стр. 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. 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 „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 39 /тридесет и девет/
броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“,
ул. „340” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ЛЮЛИН” 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.
2.62."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1408-17.03.2014/
/вх. № 000030-852-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ–
ЕЛИТ–ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22А.
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
„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 /физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ–ЕЛИТ–ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63. "Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1418-17.03.2014/ /вх. № 0000301194-06.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1194 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 „Е.Г.– СОФИЯ ВМ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 13 /тринадесет/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 228.
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 „Е.Г.- СОФИЯ ВМ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 13 /тринадесет/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 228.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.- СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1407-17.03.2014/ /вх. № 000030-122407.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1224 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев”
№ 47.
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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
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„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1406-17.03.2014/ /вх. № 000030-122507.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1225 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл.
„Севтополис“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1405-17.03.2014/ /вх. № 000030-122607.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1226 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
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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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров”
№ 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1410-17.03.2014/ /вх. № 000030-122707.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1227 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред
бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1412-17.03.2014/ /вх. № 000030-122807.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1228 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“
№ 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1411-17.03.2014/ /вх. № 000030-122907.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1229 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе” № 14.
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:
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I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1414-17.03.2014/ /вх. № 000030-123007.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1230 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил
Попов” № 9А.
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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1413-17.03.2014/ /вх. № 000030-123107.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1231 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Патриарх Евтимий“ № 1.
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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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1415-17.03.2014/ /вх. № 000030-123207.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1232 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
1А“, Търговски център „Сити пойнт“, бул. „Александър Малинов” № 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. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 1А“, Търговски център
„Сити пойнт“, бул. „Александър Малинов” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.73."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1451-17.03.2014/ /вх. №
000030-1221-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1221, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес гр. Велико
Търново, ул. „Оборище” № 18.
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 „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1449-17.03.2014/ /вх. №
000030-1220-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1220, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
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Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1439-17.03.2014/
/вх. № 000030-1271-11.03.2014/
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1271, 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 „ДИКРА –
ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, 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. Бургас, ул.“Александровска“ № 113.
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 „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас,със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас ж.к. „Славейков“, бл.71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”,
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.
2.76. "ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1443-17.03.2014/ /вх. № 000030950-24.02.2014/
На 24.02.2014 г. с вх. № 000030-950, 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 „ПРОЕКТ 2007”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9/девет/ броя игрални
места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, намаление 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. София, район „Люлин“, ж.к.
„Люлин“, 10–ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
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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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОЕКТ – 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9/девет/ броя игрални
места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, намаление с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ 2007 ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1447-17.03.2014/ /вх. № 000030-120207.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1202, 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, 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. Съединение, област Пловдив, ул.“Шести септември“ № 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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Съединение, обл. Пловдив, ул. „Шести септември”, № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.78."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1455-17.03.2014/ /вх. № 000030-119806.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат с 2 /две/ игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.“Тодор Александров“ № 14, АКХ „Анел“.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места, увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.79."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1453-17.03.2014/ /вх. №
000030-1261-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1261 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 19.
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
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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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж 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.
2.80."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1444-17.03.2014/ /вх. №
000030-1262-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1262 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Хисаря, ул. „Димитър Благоев” № 19.
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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, ул. „Иван
Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за подмяна
на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев”
№ 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж 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.
2.81."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1450-17.03.2014/ /вх. №
000030-1259-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1259 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване
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на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж 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.
2.82."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1448-17.03.2014/ /вх. №
000030-1260-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1260 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж 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.
Своге, Софийска област, ул. „Цар Симеон” № 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. 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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, ул. „Иван
Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област, ул. „Цар
Симеон” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж 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.
2.83."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-1441-17.03.2014/ /вх. № 000030-124810.03.2014/
На 10.03.2014г. с вх. № 000030-1248 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ЕМБО” ЕООД, гр.
Своге за подмяна на 2 /два/ и намаление с 1 /един/ 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. Своге, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски”
№ 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
„ЕМБО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. “Христо Смирненски” №
3, ЕИК: 130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов – управител, за подмяна на 2
/два/ и намаление с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Своге,
Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от “ЕМБО” ЕООД, гр. Своге 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.
2.84."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1354-17.03.2014/ /вх. № 0000301185-06.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1185, 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 „ВЕНИС КАЗИНОС”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 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:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 29.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” 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.
2.85."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1463-17.03.2014/ /вх. № 000030-122207.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1222 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча
купел“, ул. „Монтевидео” № 39.
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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ №
39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.86."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1464-17.03.2014/ /вх. № 000030-122307.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1223 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 151.
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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1294-13.03.2014/ /вх. № 0000301097-27.02.2014/
На 27.02.2014 г. с вх. № 000030-1097, 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 4 /четири/ броя и откриване на 15 /петнадесет/
броя пункта.
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
„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.
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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.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1380-17.03.2014/ /вх. № 000030-91521.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-915, 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 7 /седем/ броя, откриване на 19 /деветнадесет/ броя и промяна
на адресите на 2 /два/ броя пункта.
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
„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.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131113.03.2014/ /вх. № 000030-1121-28.02.2014/
На 28.02.2014 г. с вх. № 000030-1121, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в промяна на адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
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членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136217.03.2014/ /вх. № 000030-1242-10.03.2014/
На 10.03.2014 г. с вх. № 000030-1242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ и закриване на 2 /два/
броя тото пункта.
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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136417.03.2014/ /вх. № 000030-1244-10.03.2014/
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На 10.03.2014 г. с вх. № 000030-1244, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 11 /единадесет/ и промяна на
адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.6."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1397-17.03.2014/ /вх. № 000030-121707.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1217, 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 откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
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
„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”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-131013.03.2014/ /вх. № 000030-1122-28.02.2014/
На 28.02.2014 г. с вх. № 000030-1122, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на
адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1382-17.03.2014/ /вх. № 000030-91421.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-914, 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 7 /седем/ броя, откриване на 19 /деветнадесет/ броя и промяна на адресите на 2
/два/ броя пункта.
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
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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, 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.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136117.03.2014/ /вх. № 000030-1243-10.03.2014/
На 10.03.2014 г. с вх. № 000030-1243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 1 /един/ и закриване на 2 /два/ броя тото пункта.
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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-136317.03.2014/ /вх. № 000030-1245-10.03.2014/
На 10.03.2014 г. с вх. № 000030-1245, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 11 /единадесет/ и промяна на
адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
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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 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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1395-17.03.2014/ /вх. № 000030-121507.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1215, 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
откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
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
„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.
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5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1378-17.03.2014/ /вх. № 000030-91621.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-916, 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 7 /седем/ броя, откриване на 19 /деветнадесет/ броя и промяна на адресите на 2
/два/ броя пункта.
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
„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.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1396-17.03.2014/ /вх. № 000030-121607.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1216, 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
откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
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
„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.
По раздел тринадесети - 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 в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД,гр. София /изх. № 000030-129513.03.2014/ /вх. № 000030-917-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-917, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, бул.
„Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и
Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама
по двама, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за
обект с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1298-13.03.2014/ /вх. № 000030-836-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-836, 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 „БТД” ООД, гр.
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Несебър, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 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 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
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1297-13.03.2014/ /вх. № 000030-837-20.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-837, 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 „БТД” ООД, гр.
Несебър, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски” № 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 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
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1128-28.02.2014/ /вх. № 000030-84820.02.2014/
На 20.02.2014 г. с вх. № 000030-848 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-326/29.01.2014 г.
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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
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."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1309-13.03.2014/ /вх. № 000030877-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-877, 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к.
„Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030452/03.02.2014 г./.
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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 1, ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1338-14.03.2014/ /вх. № 0000301132-28.02.2014/
На 28.02.2014 г. с вх. № 000030-1132, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, к-с
„Теодорос“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия, к-с „Теодорос“., Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1125-28.02.2014/ /вх. № 000030853-21.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-853, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-2351/23.10.2013 г./.
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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144 Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1126-28.02.2014/ /вх. № 000030-87221.02.2014/
На 21.02.2014 г. с вх. № 000030-872, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15 А,
до бл. 76 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2938/20.12.2013 г./.
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 „ХАЗАРТ 08” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260,
представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Методи Попов” № 15 А, до бл. 76 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."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301143-04.03.2014/ /вх. № 000030-1053-25.02.2014/
На 25.02.2014 г. с вх. № 000030-1053, 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 СД „ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г” /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-2644/31.10.2013 г./.
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. 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик,
ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11
„Г”, 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.
По раздел четиринадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1399-17.03.2014/ /вх. № 0000301187-06.03.2014/
На 06.03.2014 г. с писмо с вх. № 000030-1187, Държавната комисия по хазарта
е уведомена за допусната очевидна фактически грешка в Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-1084/27.02.2014 г.
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 Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1084/27.02.2014 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в
изписването на идентификационния номер на игрален автомат, изразяваща се в следното:
На позиция № 2 в таблицата с игралните автомати е записан грешно номера на
игрален автомат Super-V+Gaminator 52 - 331950-453308. Вярното изписване на номер на
игрален автомат на позиция № 2 в таблицата с игралните автомати 331950-453306
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-1006-25.02.2014.
Погрешно изписаният номер на игрален автомат на позиция № 2 SuperV+Gaminator 52 се поправя като вярното изписване е: 331950-453306.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел петнадесети - Разни.
1.
Докладна записка изх. № И-3507/18.03.2014 г.
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Във връзка с подадено писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и възникнала в хода на проверката и проучването
фактическа сложност, членовете на ДКХ прецениха, че е необходимо да бъде продължен
срока на извършването й.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срока по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

