РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-2223
Гр. София, 25.03.2014 г.
Днес, 25 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 - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-384/21.03.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване и на тип, версия и модификация на игрално оборудване,
които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети - Разглеждане на предложения до ДКХ за откриване на процедура по чл.
85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1."РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 394-24.03.2014/
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 393-24.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИЕЛ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Монтана /изх. № 392-24.03.2014/
2.2."ГРАНД 12" АД, гр. Монтана /изх. № 391-24.03.2014/
2.3."СИКС ГРУП 09" ЕООД, гр. София /изх. № 395-24.03.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти:
1.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1810-21.03.2014/ /вх. № 000030-163519.03.2014/
1.2."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1811-21.03.2014/ /вх. № 000030-163619.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1794-21.03.2014/ /вх. № 000030-132013.03.2014/
2.2."ОСКАР БЕТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1817-21.03.2014/ /вх. № 000030-142117.03.2014/
2.3."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1788-21.03.2014/ /вх. № 0000301600-18.03.2014/
2.4."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1862-24.03.2014/ /вх. № 0000301695-20.03.2014/
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2.5."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1856-24.03.2014/ /вх. №
000030-1740-21.03.2014/
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1730-21.03.2014/ /вх. № 000030-109127.02.2014/
Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1812-21.03.2014/ /вх. №
000030-1618-19.03.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-1888-24.03.2014/ /вх. № 000030427-31.01.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1885-24.03.2014/ /вх. №
000030-1141-28.02.2014/
1.2."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1880-24.03.2014/ /вх. № 000030-117605.03.2014/
1.3."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1884-24.03.2014/ /вх. №
000030-810-19.02.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."ДЖИТЕХ ДЖЪРМАНИ ГмбХ“, гр. Любек, Федерална Република Германия /изх. № И-724.03.2014/ /вх. № И-7-06.01.2014/
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-1807-21.03.2014/ /вх. №
000030-1174-05.03.2014/
1.2."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1800-21.03.2014/ /вх. № 0000301213-07.03.2014/
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1818-21.03.2014/ /вх. № 000030-140417.03.2014/
1.4."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1813-21.03.2014/ /вх. №
000030-1466-17.03.2014/
1.5."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-1815-21.03.2014/ /вх. № 000030-146918.03.2014/
1.6."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-1816-21.03.2014/ /вх. №
000030-1472-18.03.2014/
1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1877-24.03.2014/ /вх. № 0000301653-20.03.2014/
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1.8."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1881-24.03.2014/ /вх. № 000030-165420.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1801-21.03.2014/ /вх. № 0000301182-05.03.2014/
2.2."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1736-21.03.2014/ /вх. № 000030-116505.03.2014/
2.3."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1737-21.03.2014/ /вх. № 000030-119506.03.2014/
2.4."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-1710-20.03.2014/ /вх. №
000030-1208-07.03.2014/
2.5."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-1709-20.03.2014/ /вх. №
000030-1211-07.03.2014/
2.6."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1726-21.03.2014/ /вх. № 0000301257-11.03.2014/
2.7."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1728-21.03.2014/ /вх. № 000030-126511.03.2014/
2.8."ФОКС-1" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1729-21.03.2014/ /вх. № 000030-126611.03.2014/
2.9."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1727-21.03.2014/ /вх. № 000030-127211.03.2014/
2.10."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1731-21.03.2014/ /вх. №
000030-1280-12.03.2014/
2.11."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1732-21.03.2014/ /вх. №
000030-1281-12.03.2014/
2.12."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1733-21.03.2014/ /вх. №
000030-1282-12.03.2014/
2.13."Д и Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1808-21.03.2014/ /вх. № 000030-1288-13.03.2014/
2.14."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1797-21.03.2014/ /вх. № 000030-128913.03.2014/
2.15."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-1879-24.03.2014/ /вх. № 000030-131713.03.2014/
2.16."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1803-21.03.2014/ /вх. № 000030-132313.03.2014/
2.17."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1795-21.03.2014/ /вх. № 000030-132814.03.2014/
2.18."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1793-21.03.2014/ /вх. № 000030-132914.03.2014/
2.19."РАШЕВ-85" ЕООД, гр. Попово /изх. № 000030-1798-21.03.2014/ /вх. № 000030-133114.03.2014/
2.20."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1799-21.03.2014/ /вх. № 0000301335-14.03.2014/
2.21."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1796-21.03.2014/ /вх. № 000030-134514.03.2014/
2.22."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1705-20.03.2014/ /вх. №
000030-1346-14.03.2014/
2.23."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1706-20.03.2014/ /вх. №
000030-1347-14.03.2014/
2.24."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1707-20.03.2014/ /вх. № 000030-134814.03.2014/
2.25."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1792-21.03.2014/
/вх. № 000030-1349-14.03.2014/
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2.26."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1708-20.03.2014/ /вх. № 0000301350-14.03.2014/
2.27."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1809-21.03.2014/ /вх. №
000030-1357-17.03.2014/
2.28."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1789-21.03.2014/ /вх. № 000030-136617.03.2014/
2.29."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1734-21.03.2014/ /вх. № 000030-137017.03.2014/
2.30."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1735-21.03.2014/ /вх. №
000030-1373-17.03.2014/
2.31."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1804-21.03.2014/ /вх. № 000030-142217.03.2014/
2.32."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-1791-21.03.2014/ /вх. №
000030-1423-17.03.2014/
2.33."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000301786-21.03.2014/ /вх. № 000030-1424-17.03.2014/
2.34."ДРАГОШИН" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-1790-21.03.2014/ /вх. № 000030-142517.03.2014/
2.35."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1802-21.03.2014/ /вх. № 0000301426-17.03.2014/
2.36."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-1785-21.03.2014/ /вх. № 000030-142717.03.2014/
2.37."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1725-21.03.2014/ /вх. № 0000301432-17.03.2014/
2.38."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1853-24.03.2014/ /вх. № 0000301434-17.03.2014/
2.39."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1852-24.03.2014/ /вх. № 000030-143517.03.2014/
2.40."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1723-21.03.2014/ /вх. № 0000301436-17.03.2014/
2.41."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1724-21.03.2014/ /вх. № 0000301446-17.03.2014/
2.42."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1851-24.03.2014/ /вх. № 000030-145417.03.2014/
2.43."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1866-24.03.2014/ /вх. № 0000301458-17.03.2014/
2.44."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1865-24.03.2014/ /вх. № 0000301459-17.03.2014/
2.45."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1868-24.03.2014/ /вх. № 000030-146017.03.2014/
2.46."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1871-24.03.2014/ /вх. № 000030-146117.03.2014/
2.47."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София изх. № 000030-1863-24.03.2014/ /вх. № 000030-146717.03.2014/
2.48."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1873-24.03.2014/ /вх. № 000030-146817.03.2014/
2.49."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1857-24.03.2014/ /вх. №
000030-1470-18.03.2014/
2.50."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1859-24.03.2014/ /вх. №
000030-1471-18.03.2014/
2.51."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1814-21.03.2014/ /вх. № 0000301598-18.03.2014/
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2.52."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1821-24.03.2014/ /вх. № 000030-162219.03.2014/
2.53."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1822-24.03.2014/ /вх. № 000030-1623-19.03.2014/
2.54."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1869-24.03.2014/ /вх. № 000030-1624-19.03.2014/
2.55."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1870-24.03.2014/ /вх. № 000030-1625-19.03.2014/
2.56."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-187424.03.2014/ /вх. № 000030-1628-19.03.2014/
2.57."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1864-24.03.2014/ /вх. № 0000301643-19.03.2014/
2.58."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1861-24.03.2014/ /вх. № 000030-165020.03.2014/
2.59."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1876-24.03.2014/ /вх. № 0000301664-20.03.2014/
2.60."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1858-24.03.2014/ /вх. № 0000301665-20.03.2014/
2.61."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1883-24.03.2014/ /вх. № 0000301687-20.03.2014/
2.62."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1860-24.03.2014/ /вх. № 0000301688-20.03.2014/
2.63."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1867-24.03.2014/ /вх. № 0000301691-20.03.2014/
2.64."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1872-24.03.2014/ /вх. № 000030-169420.03.2014/
2.65."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1882-24.03.2014/ /вх. № 000030-169720.03.2014/
2.66."КАМЕЛОТ КЛУБ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1887-24.03.2014/ /вх. № 000030-174421.03.2014/
2.67."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1878-24.03.2014/ /вх. № 0000301828-24.03.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-180521.03.2014/ /вх. № 000030-1340-14.03.2014/
3.2."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1784-21.03.2014/ /вх. № 000030-159918.03.2014/
4. За тото игра:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-180621.03.2014/ /вх. № 000030-1341-14.03.2014/
Раздел единадесети - 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
и удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1889-24.03.2014/ /вх. № 000030-148118.03.2014/
2. За моментна лотарийна игра:
2.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1875-24.03.2014/ /вх. № 000030-168620.03.2014/
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-188624.03.2014/ /вх. № 000030-1692-20.03.2014/
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Раздел дванадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР“ЕООД /изх. № И-3202-24.03.2014/ /вх. № И-3202.1-24.02.2014/
Раздел тринадесети - Разни.
1. Докладна записка изх. № 390 от 24.03.2014 г.
По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П384/21.03.2014 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.777mobile.com/
2. http://www.77mobile.com/
3. http://www.hippozino.com/
4. http://www.bigfatslots.com/
5. http://www.dazzlecasino.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,
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който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.777mobile.com/
2. http://www.77mobile.com/
3. http://www.hippozino.com/
4. http://www.bigfatslots.com/
5. http://www.dazzlecasino.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване и на тип, версия и модификация на игрално оборудване,
които могат да се експлоатират в страната:
1.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ООД, гр.София /изх. № 000030-1824-24.03.2014/ /вх. №
000030-1640-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1640 е подадено писмено заявление от „Национална
лотария” 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „Национална лотария” ООД със седалище и адрес
на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н
Оборище, ул. „Московска” No 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев –управител, игрален софтуер на комуникационно оборудване „BetSys”, Модул Bet
7, тип 01 , за хазартни игри, организирани онлайн, който може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХАЗАРТНИ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОНЛАЙН:
№ по
ред

Наименование

BetSys

1.

Тип, версия

Модул Bet 7, тип 01

Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

КС-006 от 12.03.2014 г.
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване

Заявител

„Национална лотария” ООД

Производствен (сериен)
номер

BETSYS-2014-01

Година на производство

2014 г.

Хазартни игри, организирани 00106 - Залози върху резултати от спортни събития,
посредством уеб портал
онлайн:
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД, гр.София /изх. № П-000030-1825-24.03.2014 г./,/вх. № И-0000301630-19.03.2014г./
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1630 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:
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Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:

1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 5

Тип

FV 610 CF2 / FV 629 CF2 / FV 680 CF2 / FV 860 CF2 /
FV 804 CF2

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2339 от 10.03.2014 г.
Austrian Gaming Industries GmbH
№ И-1638/17.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

422498 – тип FV 804 CF2

Година на производство

2008

Вид на играта:

видеорийл 42 игри:
1. African Simba;
2. Bee Wild;
3. Big Chief;
4. Bonus Maximus;
5. Book of Ra deluxe;
6. Buccaneer’s Chest;
7. Buffalo Thunder;
8. Cape Gold;
9. Chamillions;
10. Costa del Cash;
11. El Toro;
12. Fairy Queen 2;
13. Five To One;
14. Flame Dancer;
15. Flamenco Roses;
16. Fruit Sensation;
17. Happy Serengeti;
18. Helena;
19. Hot Chance;
20. Lions;
21. Lord of the Ocean;
22. Lucky Lady’s Charm deluxe;
23. Magic 81 Lines;

Производител / номер на
удостоверение
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

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.
3.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД, гр.София /изх. № П-000030-1823-24.03.2014 г./,/вх. № И-0000301631-19.03.2014г./
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1631 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:
2. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS
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1.

Тип

Multi-Game Game Chest 5

Протокол от изпитване №

ИА-2340 от 11.03.2014 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

W2307459 – тип BB2

Година на производство

2013

Вид на играта:

Видео слот 6 игри:
43. Fire Queen;
44. Hercules;
45. Giant’s Gold;
46. King of Africa;
47. Far East Fortune II;
48. Mystical Worlds;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на предложения до ДКХ за откриване на процедура по
чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1."РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 394-24.03.2014/
На 06.01.2014 г. в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе получена информация
от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД.
ДКХ e изискало да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса
на задължения. В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл.
87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е необходимо
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ да се
предостави възможност на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД да изложи писмено
своите обяснения и възражения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз на „РИДЖЪНТ
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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик Паскал Маза –
управител, за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 393-24.03.2014/
На 06.01.2014 г. в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе получена информация
от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „
КАЗИНО ЕЛИТ“ АД.
ДКХ e изискало да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса
на задължения. В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл.
87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. С писмо от 25.03.2014 г. бяха представени
платежни нареждания за внесени публични задължения.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 Държавната комисия по
хазарта
Р Е Ш И:
Не открива производство по прилагане на принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл. 204, вх.
А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан - управител, за
организиране на хазартни игри в игрално казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха г-н М.
Х. и г-н Г. М.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИЕЛ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Монтана /изх. № 392-24.03.2014/
На 06.01.2014 г. в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе получена информация
от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „
СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД.
ДКХ e изискало да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса
на задължения. В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл.
87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. С писмо от 25.03.2014 г. дружеството е
представило в ДКХ Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, съгласно което задълженията на
„СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД са в размер на 4 310.68 лв.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 Държавната комисия по
хазарта
Р Е Ш И:
Не открива производство по прилагане на принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз на „СИЕЛ ГЕЙМ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. „Климент Охридски“,
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№ 59, ЕИК: 201127045, представлявано от Корнелия Огнянова Вълина – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ГРАНД 12" АД, гр. Монтана /изх. № 391-24.03.2014/
На 06.01.2014 г. в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе получена информация
от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на
„ГРАНД 12 ” ЕООД.
ДКХ e изискало да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса
на задължения. В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл.
87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието на ДКХ присъства
упълномощен представител на „ГРАНД 12 ” ЕООД – г-н В. П. и представи копие от
Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, съгласно което задълженията на „ГРАНД 12 ” ЕООД
са в размер на 3 731.38 лв. Съгласно данните от НАП „ГРАНД 12” ЕООД има неплатен
окончателен данък по ЗКПО.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 9
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Не открива производство по прилагане на принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз на „ГРАНД 12”
ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Райна Княгиня” № 4, ет.2,
ап.6, ЕИК: 201973127, представлявано от Недко Георгиев Иванов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
ІІ. Разпорежда на „ГРАНД 12” ЕООД в срок до 30.04.2014 г. да представи в
ДКХ документи за внесен окончателен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."СИКС ГРУП 09" ЕООД, гр. София /изх. № 395-24.03.2014/
На 06.01.2014 г. с писмо вх. № 19 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер
над 5 000 лв. на „ СИКС ГРУП – 09” ЕООД.
ДКХ e изискало да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса
на задължения. В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл.
87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. С писмо от 25.03.2014 г. дружеството е
представило в ДКХ Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, съгласно което задълженията на
„СИКС ГРУП – 09” ЕООД са в размер на 31.19 лв., както и платежни нареждания за внесен
данък.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 Държавната комисия по
хазарта
Р Е Ш И:
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Не открива производство по прилагане на принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадените лицензи 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти:
1.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1810-21.03.2014/ /вх. № 000030-163519.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1635, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на игра със залагания върху
случайни събития чрез телекомуникационно средство – „Щастливият номер”, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2108 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-2108
от 30.09.2013 г. за организиране на игра със залагания върху случайни събития чрез
телекомуникационно средство – „Щастливият номер”, издадено на „НЮ ГЕЙМС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул.
„Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител,
преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1811-21.03.2014/ /вх. № 000030-163619.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1636, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на залагания върху случайни
събития, с познаване на факти и събития, чрез телекомуникационно средство, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2109 от 30.09.2013 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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-2109
от 30.09.2013 г. за организиране на залагания върху случайни събития, с познаване на факти и
събития, чрез телекомуникационно средство, издадено на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48,
ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1794-21.03.2014/ /вх. № 0000301320-13.03.2014/
На 13.03.2014 г. с вх. № 000030-1320, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул.
„Балкан” № 1-А, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2499 от 24.10.2013 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-2499
от 24.10.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А, издадено на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева –
управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.2."ОСКАР БЕТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1817-21.03.2014/ /вх. № 000030-142117.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1421, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОСКАР БЕТ” ООД, гр.
Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 1625 от 01.07.2013 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-1625
от 01.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев ” № 74-76, издадено на „ОСКАР БЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Генерал Данаил
Николаев” № 74, ЕИК: 201969940, представлявано от Костадин Михайлов Корадов –
управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1788-21.03.2014/ /вх. №
000030-1600-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1600, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ООД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър
Стамболийски” бл. № 2, имот план. № 6459, кв. 110, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И 2658 от 08.11.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-2658
от 08.11.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” бл. № 2, имот план. №
6459, кв. 110, издадено на „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на
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управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 34, ЕИК: 200350974,
представлявано от Васил Иванов Тошев – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1862-24.03.2014/ /вх. №
000030-1695-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1695, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр. Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско
шосе“ № 1, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И
000030-1109 от 28.02.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000301109 от 28.02.2014 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1, издадено 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, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1856-24.03.2014/ /вх.
№ 000030-1740-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1740, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от EТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, област Благоевград, ул. „Славянска“ № 5,
преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 2093 от
05.09.2013 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.
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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. 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-2093
от 05.09.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:,
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Славянска” № 5,.издадено на ЕТ „ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул.
„Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева
/физическо лице – търговец/, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1730-21.03.2014/ /вх. № 000030-109127.02.2014/
На 27.02.2014 г. с вх. № 000030-1091, 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 „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, 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
„СЛОТ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано заедно от Благослав Пламенов Благоев и
Стефан Иванов Господинов - управители, за промени в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1812-21.03.2014/ /вх. №
000030-1618-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1618, 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър /по удостоверения за издадени лицензи № 000030-928/24.02.2014 г., № И12/24.01.2014 г., № И-11/24.01.2014 г., № И-13/24.01.2014 г.и № И-3481/24.01.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 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 вписаните промени в Търговския регистър на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов Калибрадов и
Ангел Андонов Ирибозов, 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 издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-1888-24.03.2014/ /вх. № 000030427-31.01.2014/
На 31.01.2014 г. с вх. № 0000030-427, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА
МОСКОВА”, гр. Самоков, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146,
представляван от Радка Данаилова Москова /физическо лице – търговец/, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков,
за игралната зала:
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1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1885-24.03.2014/ /вх.
№ 000030-1141-28.02.2014/
На 28.02.2014 г. с вх. № 000030-1141, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 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. 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 „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974,
представлявано от Васил Иванов Тошев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2а.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр.
София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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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."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1880-24.03.2014/ /вх. № 000030-117605.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1176 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 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. 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 „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110,
представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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.
1.3."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1884-24.03.2014/ /вх.
№ 000030-810-19.02.2014/
На 19.02.2014г. с вх. № 000030-810 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-
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ДАРИ”, гр. Петрич за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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 ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище
и адрес на управление: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."ДЖИТЕХ ДЖЪРМАНИ ГмбХ“, гр. Любек, Федерална Република Германия /изх. №
И-7-24.03.2014/ /вх. № И-7-06.01.2014/
На 06.01.2014 г. с вх. № И-7, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДЖИТЕХ Джърмани ГмбХ
(GTECH Germany GmbH), гр. Любек, Федерална република Германия, за издаване на лиценз
за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за срок от 10 /десет/
години, в производствена база с адрес: гр. Любек, ул. „Ревенсбергерщрасе“ № 41, Германия.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановените срокове на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на ДЖИТЕХ Джърмани
ГмбХ (GTECH Germany GmbH), гр. Любек, Германия, със седалище и адрес на управление:
гр. Любек, район Северен Рейн- Вестфалия, ул. „Ревенсбергерщрасе“ № 41, пощ. код №
32312, Федерелна република Германия, представлявано от Атанасиос Исакидис – управител и
Силвия Йозефине Диц - управител, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. Любек, ул.
„Ревенсбергерщрасе“ № 41, Федерелна република Германия.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-1807-21.03.2014/ /вх. №
000030-1174-05.03.2014/
На 05.03.2014г. с вх. № 000030-1174 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София за увеличение с 21 /двадесет и един/ броя игрални маси
и увеличение с 31 /тридесет и един/ броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов, за увеличение с 21 /двадесет и един/ броя
игрални маси и увеличение с 31 /тридесет и един/ броя игрални автомати с 38 /тридесет и
осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л
„Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” 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.

Стр. 24
1.2."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1800-21.03.2014/ /вх. №
000030-1213-07.03.2014/
На 07.03.2014г. с вх. № 000030-1213 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 „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив за намаление на 3 /три/ броя игрални маси и намаление на 8
/осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел Захариев
Буков - управител, за намаление на 3 /три/ броя игрални маси и намаление на 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр.
Пловдив Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1818-21.03.2014/ /вх. № 000030-140417.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1404 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр.
София, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес: гр.
София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” 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.
1.4."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1813-21.03.2014/ /вх. №
000030-1466-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1466, 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO
PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Батухан
Исмаил Айвалъ –изпълнителен директор, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
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. № 000030-1815-21.03.2014/ /вх. № 000030-146918.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1469 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕС ВИ ЕС” АД, гр.
София, за увеличение с 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг – Изток”, УПИ VII, кв. 8, „Казино Платинум” (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
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 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев
бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-1816-21.03.2014/ /вх. №
000030-1472-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1472 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати и
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни
пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с
6 /шест/ броя игрални автомати и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1877-24.03.2014/ /вх. №
000030-1653-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1653 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1881-24.03.2014/ /вх. № 000030-165420.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1654 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 „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да 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 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община
Петрич, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
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2.1."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1801-21.03.2014/ /вх. № 0000301182-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1736-21.03.2014/ /вх. № 0000301165-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1165 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 ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /едни/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Тодор
Александров” № 38.
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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.
2.3."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1737-21.03.2014/ /вх. № 000030-119506.03.2014/
На 06.03.2014 г. с вх. № 000030-1195 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 „СЛОТ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Александровска“ № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано заедно от Благослав Пламенов Благоев
и Стефан Иванов Господинов - управители, за увеличение с 5 /пет/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СЛОТ 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.
2.4."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-1710-20.03.2014/
/вх. № 000030-1208-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1208, 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 „ГИНТЕКС ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”,
гр. Карлово, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-1709-20.03.2014/
/вх. № 000030-1211-07.03.2014/
На 07.03.2014 г. с вх. № 000030-1211, 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 „ГИНТЕКС ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в резултат
на което игралните места в залата намаляват с 2 /два/ броя, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в резултат
на което игралните места в залата намаляват с 2 /два/ броя, в игрална зала с адрес: гр.
Карлово, област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”,
гр. Карлово, 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.
2.6."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1726-21.03.2014/ /вх. №
000030-1257-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1257 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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, кв. 87, блок Б 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение 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 2 /два/ и
увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп,
Софийска област, кв. 87, блок Б 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж Игрални
условия и правила за организиране и провеждане 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."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1728-21.03.2014/ /вх. № 000030-126511.03.2014/
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1265, 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 „СТАР ГЕЙМС”
ООД, гр. Варна, 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. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СТАР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Съборни” № 36, ЕИК: 148043709, представлявано от Никола Стоянов Николов – управител и
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Виктор Тодоров Владов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ФОКС-1" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1729-21.03.2014/ /вх. № 000030-126611.03.2014/
На 11.03.2014 г. с вх. № 000030-1266, 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 „ФОКС-1” ООД, гр.
Бургас, за увеличение с 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. Бургас, к-с „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОКС-1” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”,
бл. 38, партер, зала „Пагане”, ЕИК: 102046225, представлявано от Пламен Петков Петков –
управител, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОКС-1” 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.
2.9."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1727-21.03.2014/ /вх. № 0000301272-11.03.2014/
На 11.03.2014г. с вх. № 000030-1272 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 „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр.София за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК:
831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев – управител, за подмяна на 4
/четири/ и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1731-21.03.2014/ /вх. №
000030-1280-12.03.2014/
На 12.03.2014 г. с вх. № 000030-1280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление 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. Завет, област Разград, ул.
„Хан Крум” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр.
Кубрат, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1732-21.03.2014/ /вх. №
000030-1281-12.03.2014/
На 12.03.2014 г. с вх. № 000030-1281, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 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. Кубрат, област Разград, ул. ”Цар Освободител” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кубрат, област Разград, ул. ”Цар Освободител” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр.
Кубрат, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-1733-21.03.2014/ /вх. №
000030-1282-12.03.2014/
На 12.03.2014 г. с вх. № 000030-1282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 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. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр.
Кубрат, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."Д и Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-1808-21.03.2014/ /вх. № 000030-128813.03.2014/
На 13.03.2014 г. с вх. № 000030-1288, 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 „Д и Д” ООД, гр.
Враца, 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.
Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Д и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25,
ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо
Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” ООД, 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.
2.14."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1797-21.03.2014/ /вх. № 0000301289-13.03.2014/
На 13.03.2014 г. с вх. № 000030-1289, 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 „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. 99” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг
Заменхоф” № 4.
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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-1879-24.03.2014/ /вх. № 0000301317-13.03.2014/
На 13.03.2014 г. с вх. № 000030-1317, 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 „ВИСАБОН 2009”
ООД, гр. София, за намаление с 2 /два/, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12
/дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места, вследствие на което игралните места намаляват с 3 /три/ броя и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител,
за намаление с 2 /два/, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, вследствие на
което игралните места намаляват с 3 /три/ броя в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба 1”, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.16."ФОРТУНА" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1803-21.03.2014/ /вх. № 000030-132313.03.2014/
На 13.03.2014 г. с вх. № 000030-1323, 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 „ФОРТУНА”
ЕООД, гр. Бургас, 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. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги
Кирков” № 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон Георгиев Михов – управител, 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. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1795-21.03.2014/ /вх. № 000030-132814.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1328, 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за намаление с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места от съществуващо електронно
бинго в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти август“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз 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 –
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управител, за намаление с 52 /петдесет и два/ броя игрални места от съществуващо
електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти август“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1793-21.03.2014/ /вх. № 000030-132914.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1329, 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за намаление с 52 /петдесет и два/ броя игрални места от съществуващо електронно
бинго в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз 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, за намаление с 52 /петдесет и два/ броя игрални места от съществуващо
електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
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."РАШЕВ-85" ЕООД, гр. Попово /изх. № 000030-1798-21.03.2014/ /вх. № 000030-133114.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1331, 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 „РАШЕВ-85”
ЕООД, гр. Попово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с
3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Опака, област Търговище, ул. „България” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАШЕВ-85” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище, ул.
„Бачо Киро” № 10, ЕИК: 200650345, представлявано от Юлия Христова Рашева – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Опака,
област Търговище, ул. „България” № 85.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАШЕВ-85” ЕООД, гр. Попово:
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.
2.20."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1799-21.03.2014/ /вх. №
000030-1335-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1335, 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 „ЕС ДЖИ
КАЗИНО” ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение 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. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”,
ул. „Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов –
управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Пещерско шосе” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, 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.
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2.21."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1796-21.03.2014/ /вх. № 000030-134514.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1345, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр.
София, за намаление с 3 /три/, подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
намаление с 3 /три/, подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1705-20.03.2014/ /вх.
№ 000030-1346-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
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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.
2.23."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1706-20.03.2014/ /вх.
№ 000030-1347-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
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.
2.24."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1707-20.03.2014/ /вх. № 000030-134814.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1348, 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 и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Княз Борис І” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130.
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.
2.25."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-179221.03.2014/ /вх. № 000030-1349-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1349, 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 „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
20 /двадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 22, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200390082, представлявано от
Паскал Стаматов Дойчев - управител, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
20 /двадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул.
„Глазне” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
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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2.26."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1708-20.03.2014/ /вх. № 0000301350-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1350, 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.КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места в залата намаляват с 4 /четири/ броя, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и
Иван Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя
игрални места, в резултат на което игралните места в залата намаляват с 4 /четири/ броя, в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1809-21.03.2014/ /вх.
№ 000030-1357-17.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1357 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 8 /осем/ 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. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Солун” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 3 /три/ и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1789-21.03.2014/ /вх. № 000030-136617.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1366, 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 „ДЕБИТ” ООД,
гр. Монтана, 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. Лом, община Монтана, ул.“Славянска“ № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 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
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Славянска” № 13-А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана 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."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1734-21.03.2014/ /вх. № 000030-137017.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1370 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 „ТИЙ ДЖИ”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални
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места с 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191, представлявано от Добромир Георгиев Иванов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места с 10
/десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, 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.
2.30."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1735-21.03.2014/ /вх. №
000030-1373-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1373 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно
от Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, 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.
2.31."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1804-21.03.2014/ /вх. № 000030-142217.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1422 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 7 /седем/ броя игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
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.
2.32."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-1791-21.03.2014/ /вх. №
000030-1423-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР - ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бяла, област Варна, ул.“Черноморка“№ 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 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.
2.33."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-1786-21.03.2014/ /вх. № 000030-1424-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1424, 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 СД ”ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ 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.
Велинград, област Пазарджик, бул.“Александър Стамболийски“ № 12, бивши „Централни
хали“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД ”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ, гр. Панагюрище, 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."ДРАГОШИН" ООД, гр. Исперих /изх. № 000030-1790-21.03.2014/ /вх. № 0000301425-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1425, 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 „ДРАГОШИН”
ООД, гр. Исперих, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 4 /четири/
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броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул.“Васил Левски“ № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“ДРАГОШИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград, ул.
„Васил Левски” № 70, ЕИК: 116579703, представлявано от Миленка Димитрова Драгошинова
- управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул.
„Васил Левски” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДРАГОШИН” ООД, гр. Исперих,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1802-21.03.2014/ /вх. № 0000301426-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1426, 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 „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас за намаление на 16 /шестнадесет/ 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, ул. „Стражите“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, изразяващи се в намаляване на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-1785-21.03.2014/ /вх. № 0000301427-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1427, 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 „Принц - 1”
ЕООД, гр. Търговище, 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. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦ - 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан
Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Орлин Младенов Алексиев - управител,
изразяваща се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Принц - 1” ЕООД, гр. Търговище
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1725-21.03.2014/ /вх. №
000030-1432-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1432, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор
80501.801.181.2.38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо
Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1853-24.03.2014/ /вх. №
000030-1434-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1434, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
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. Каварна, област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България” №
63 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1852-24.03.2014/ /вх. № 000030-143517.03.2014/
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На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1435, 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 „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ 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, ул. „Константин Величков” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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.
2.40."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1723-21.03.2014/ /вх. №
000030-1436-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1436, 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 „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/, увеличение 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 4 /четири/ и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски” № 74.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1724-21.03.2014/ /вх. №
000030-1446-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1446, 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 „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат
и с 2 /два/ броя игрални места на съществуващ игрален автомат, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 4 /четири/,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и с 2 /два/ броя игрални места на съществуващ
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” №
2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1851-24.03.2014/ /вх. № 0000301454-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1454, 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 „ ХЕМУС ТУРС”
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. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
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.
2.43."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1866-24.03.2014/ /вх. №
000030-1458-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.44."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1865-24.03.2014/ /вх. №
000030-1459-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1459, 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 „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, 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. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1868-24.03.2014/ /вх. № 0000301460-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1460, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” 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.
2.46."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1871-24.03.2014/ /вх. № 0000301461-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1461, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за 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. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” 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.
2.47."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София изх. № 000030-1863-24.03.2014/ /вх. № 000030-146717.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1467, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, 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. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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.
2.48."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1873-24.03.2014/ /вх. № 000030-146817.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1468, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, 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. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289
„г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” 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
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Против - няма.
2.49."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1857-24.03.2014/ /вх. №
000030-1470-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1470, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” 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 в
игрална зала с адрес: к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„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: к.к.
Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
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.
2.50."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1859-24.03.2014/ /вх. №
000030-1471-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1471, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” 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 в
игрална зала с адрес: гр. Девин, обл. Смолян, х-л „Девин”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
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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. Девин,
обл. Смолян, х-л „Девин”.
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.
2.51."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1814-21.03.2014/ /вх. №
000030-1598-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1598, 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 „от „ИЙСТ МГ
ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места в залата намаляват с 3 /три/ броя, увеличение с 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. София, район „Триадица” – централна градска
част, пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК,
КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303, представлявано от
Митко Иванов Грънчаров – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
места, в резултат на което игралните места в залата намаляват с 3 /три/ броя, увеличение с 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. София, район „Триадица” –
централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на
НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” 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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2.52."КРИСИ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1821-24.03.2014/ /вх. № 000030-162219.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1622, 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 „КРИСИ” ООД,
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.
Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков”, бл. 50,
вх. 1, ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо Ангелов Мелев – управител,
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. Бургас, ж.к.
„Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас:
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.
2.53."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1822-24.03.2014/ /вх. № 000030-162319.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1623, 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 „БЕФ” ООД, гр.
Сливен, 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.
Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
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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. Бургас, ж.к.
„Изгрев“, бл. 112, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен:
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."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1869-24.03.2014/ /вх. № 000030-162419.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1624, 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 „БЕФ” ООД, 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.
Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 И № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур”, бл. 102, партер № 2 И № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен:
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.
2.55."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1870-24.03.2014/ /вх. № 000030-162519.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1625, 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 „БЕФ” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Тополовград,
област Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
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."ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-187424.03.2014/ /вх. № 000030-1628-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1628, 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 „ВАЛМАР –
Валентин Вангелов” ЕООД, гр. Раднево, 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. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” №
7 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВАЛМАР – Валентин Вангелов” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево,
област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369,
представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул.
„Димитър Благоев” № 7 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – Валентин Вангелов”
ЕООД, 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.
2.57."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1864-24.03.2014/ /вх. №
000030-1643-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1643, 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 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел
„Флора”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1861-24.03.2014/ /вх. № 000030-165020.03.2014/
На 20.03.2014г. с вх. № 000030-1650 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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД, гр. Севлиево за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални
места с 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места, в резултат на което
игралните места в залата намаляват с 4 /четири/ броя и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, област Габрово, ул. „Шипка” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати с 2
/два/ броя игрални места, в резултат на което игралните места в залата намаляват с 4 /четири/
броя в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” 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.
2.59."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1876-24.03.2014/ /вх. № 0000301664-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1664, 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 „ВЕНИС КАЗИНОС”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, в резултат на което игралните
места в залата намаляват с 5 /пет/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да 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 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, в резултат на което игралните
места в залата намаляват с 5 /пет/ броя, и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 29.
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."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1858-24.03.2014/ /вх. № 0000301665-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1665, 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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. София, район Подуяне, ж.к. „Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо“ №
73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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.
2.61."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1883-24.03.2014/ /вх. № 0000301687-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1687, 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 „ОУШЪН
ГЕЙМС” 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 в игрална
зала с адрес: с. Равда, община Несебър, УПИ-ХХ-494, кв. 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Равда, община Несебър, УПИ-ХХ-494, кв. 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1860-24.03.2014/ /вх. № 0000301688-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1688, 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 „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ 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. Елин Пелин, Софийска област,
ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин,
Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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.
2.63."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1867-24.03.2014/ /вх. № 0000301691-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА”
ООД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:

Стр. 66
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
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."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1872-24.03.2014/ /вх. № 0000301694-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1694, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Надежда, бул. „Ломско шосе“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин
Благовестов Матеев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1882-24.03.2014/ /вх. № 000030-169720.03.2014/
На 20.03.2014г. с вх. № 000030-1697 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.

Стр. 67
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево Игрални условия и
правила за организиране и провеждане 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."КАМЕЛОТ КЛУБ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1887-24.03.2014/ /вх. № 0000301744-21.03.2014/
На 21.03.2014г. с вх. № 000030-1744 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 „КАМЕЛОТ
КЛУБ” ООД, гр. Русе за подмяна на 1 /един/ и намаление с 8 /осем/ 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. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония”
№ 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден”, № 11,
вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова Стефанова – управител и
Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ и намаление
с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Македония” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 68
За - 5
Против - няма.
2.67."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1878-24.03.2014/ /вх. №
000030-1828-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1828, 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 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. ”Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, управлявано и представлявано от управителите Радка
Данаилова Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 6
/шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 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.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-180521.03.2014/ /вх. № 000030-1340-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:

Стр. 69
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1784-21.03.2014/ /вх. № 0000301599-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 8 /осем/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За тото игра:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-180621.03.2014/ /вх. № 000030-1341-14.03.2014/

Стр. 70
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - 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 и удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1889-24.03.2014/ /вх. № 000030-148118.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1481 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. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 9А.
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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. За моментна лотарийна игра:
2.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1875-24.03.2014/ /вх. № 000030-168620.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1686, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 12
/дванадесет/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”, нова разновидност „ЛОТО ЗОДИАК” с тираж 10 200 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „ЛОТО +” с общ брой 12 500
000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов
– управител, за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
изразяваща се във въвеждане на нова разновидност с наименование „ЛОТО ЗОДИАК” и
промяна в разновидност с наименование „ЛОТО +”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
III. Да бъде утвърдени представените 12 /дванадесет/ броя образци на талони за
участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, нова разновидност
„ЛОТО ЗОДИАК” с тираж 10 200 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., и 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
разновидност „ЛОТО +” с общ брой 12 500 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-188624.03.2014/ /вх. № 000030-1692-20.03.2014/
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На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1692, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на промени в
Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА
ВСИЧКИ” и утвърждаване на 5 /пет/ броя образци на талони за участие в разновидност „В
ГАЛОП”, втори тираж, 2 530 000 бр. с номинална стойност – 1 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяващи се във нов втори тираж на разновидност с
наименование „В ГАЛОП”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 5 /пет/ броя образци на талони за участие
в разновидност с наименование „В ГАЛОП”, втори тираж, 2 530 000 бр. с номинална
стойност – 1 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР“ЕООД /изх. № И-3202-24.03.2014/ /вх. № И-3202.1-24.02.2014/
На 24.02.2014 г. с писмо с вх. № И-3202.1, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-3202/14.02.2014 г.
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3202, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 и ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ
ТУР” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В Удостоверение за издаден лиценз № И-3202/14.02.2014 г. е допусната грешка
в изписването на името на управителя на дружесвтото /останало е името на стария управител/
Елка Неделчева Димова. Управителят на дружеството е Юлиана Найденова Димитрова.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта,
РЕШИ:
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Поправя очeвидна фактическа грешка в Решение № И-3202 от 20.12.2013 г.
Правилното изписване на името на управителя на дружеството е Юлиана Найденова
Димитрова.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел тринадесети - Разни
1. Докладна записка изх. № 390 от 24.03.2014 г.
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявлениe от „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе, с
приложени към тях документи, с които се доказва привеждането на организацията и
дейността в съответствие с изискванията на ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул.
„Македония” № 55.
На основание § 7, ал. 5 от ПРЗ на ЗХ с Решение № 1744/20.12.2013 г. на ДКХ е
наложена принудителна административна мярка – временно отнемане за срок от 3 /три/
месеца на Удостоверение за издаден лиценз № И-2771/21.11.2013 г. издадено на „КАМЕЛОТ
КЛУБ” ООД, гр. Русе. Изпълнявайки разпорежданията на ДКХ във връзка с отстраняване на
обстоятелството, което е основанието за временното отнемане на лиценза, дружеството e
представило в ДКХ изисканите документи.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че е привел организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета
Великова Стефанова – управител и Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и
поотделно, по отношение на игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

