РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-2917
Гр. София, 16.04.2014 г.
Днес, 16 април 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 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-474/14.04.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети - Разглеждане на предложение до ДКХ за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1. „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“АД /изх. № 478-15.04.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 476-14.04.2014/
Раздел пети - Разглеждане на докладна записка за откриване на процедура за прилагане
на принудителна административна мярка по § 7, ал. 7 от ПРЗ на Закона за хазарта:
1. За лото игра:
1.1.“НЕСТ ЛОТАРИ –БГ“ООД, гр. София /изх. № 475/14.04.2014 г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2350-08.04.2014/
/вх. № 000030-2130-28.03.2014/
1.2.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-226304.04.2014/ /вх. № 000030-1698-20.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИКС ГРУП - 09"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2429-14.04.2014/ /вх. № 000030-236509.04.2014/
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Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
1.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2505-14.04.2014/ /вх. №
000030-1639-19.03.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2504-14.04.2014/ /вх. №
000030-1171-05.03.2014/
1.2.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2464-14.04.2014/ /вх. № 000030-204627.03.2014/
1.3."ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-2490-14.04.2014/ /вх. № 000030-206427.03.2014/
1.4.“АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-2462-14.04.2014/ /вх. № 0000302109-28.03.2014/
1.5.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2509-14.04.2014/ /вх. № 000030-206727.03.2014/
1.6.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2508-14.04.2014/ /вх. № 000030-206627.03.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."Аренаслот"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2488-14.04.2014/ /вх. № 000030-134414.03.2014/
2.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2460-14.04.2014/ /вх. № 0000302029-26.03.2014/
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП"ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2262-04.04.2014/ /вх. №
000030-1277-12.03.2014/
1.2."КОРА"ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-2252-03.04.2014/ /вх. № 000030-127812.03.2014/
1.3."КАЛИМАН"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2261-04.04.2014/ /вх. № 000030-163219.03.2014/
1.4."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000"ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2283-04.04.2014/ /вх.
№ 000030-1738-21.03.2014/
1.5."ЕЛ ПИ ГРУП - Х"ООД, гр. София /изх. № 000030-2282-04.04.2014/ /вх. № 000030-170420.03.2014/
1.6."СИЙ ГЕЙМС"ООД, гр. София /изх. № 000030-2267-04.04.2014/ /вх. № 000030-198525.03.2014/
1.7."БРИЗ - М"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2502-14.04.2014/ /вх. № 000030-217331.03.2014/
Раздел единаседети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2479-14.04.2014/ /вх. № 000030-224903.04.2014/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН"ООД, гр. София /изх. № 000030-2455-14.04.2014/ /вх. № 0000302250-03.04.2014/
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1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-2445-14.04.2014/ /вх. № 0000302313-07.04.2014/
1.4."МАКРА-Т"ООД, гр. София /изх. № 000030-2463-14.04.2014/ /вх. № 000030-235708.04.2014/
1.5.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2454-14.04.2014/ /вх. № 000030-211228.03.2014/
1.6.“КЕПРИКОРН 555“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-2440-14.04.2014/ /вх. № 0000301827-24.03.2014/
1.7.“ИМПЕРИАЛ БГ“ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2489-14.04.2014/ /вх. № 000030-163319.03.2014/
1.8.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2500-14.04.2014/ /вх. №
000030-2186-01.04.2014/
1.9.“АСРАР КАЗИНО ГРУП“АД, гр. София /изх. № 000030-2622-15.04.2014/ /вх. № 0000302030-26.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БЕЛФАСТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2474-14.04.2014/ /вх. № 000030-224203.04.2014/
2.2."ЕВРО КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-2473-14.04.2014/ /вх. № 0000302243-03.04.2014/
2.3.“ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ“ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-2496-14.04.2014/
/вх. № 000030-1855-24.03.2014/
2.4.“КАЗИНО БГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2499-14.04.2014/ /вх. № 000030-204027.03.2014/
2.5.“ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2497-14.04.2014/ /вх. № 0000302320-07.04.2014/
2.6.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2498-14.04.2014/ /вх. № 0000301739-21.03.2014/
2.7.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2342-14.04.2014/ /вх. № 000030-165120.03.2014/
2.8.“ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2316-14.04.2014/ /вх. № 000030-162619.03.2014/
2.9.“ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2336-08.04.2014/ /вх. № 0000301433-17.03.2014/
2.10.“БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2332-08.04.2014/ /вх. № 0000301356-17.03.2014/
2.11.“ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2506-14.04.2014/ /вх. №
000030-1743-21.03.2014/
2.12.“ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2491-14.04.2014/ /вх. № 0000302033-26.03.2014/
2.13."ГЕЙМЪР-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2315-07.04.2014/ /вх. № 000030-165220.03.2014/
2.14.“В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2328-08.04.2014/ /вх. № 000030-203827.03.2014/
2.15.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2335-08.04.2014/ /вх. № 0000302041-27.03.2014/
2.16.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2334-08.04.2014/ /вх. № 0000302042-27.03.2014/
2.17. “СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2333-08.04.2014/ /вх. № 0000302043-27.03.2014/
2.18.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2325-08.04.2014/ /вх. № 000030-204527.03.2014/
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2.19.“ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № 000030-2330-08.04.2014/ /вх. №
000030-2111-28.03.2014/
2.20.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2337-08.04.2014/ /вх. № 0000302115-28.03.2014/
2.21.“ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № 000030-2471-14.04.2014/ /вх. № 0000302120-28.03.2014/
2.22.“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2461-14.04.2014/
/вх. № 000030-2123-28.03.2014/
2.23."ПОЛО 11"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2459-14.04.2014/ /вх. № 000030-234508.04.2014/
2.24."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО"АД, гр. София /изх. № 000030-2448-14.04.2014/ /вх. №
000030-2291-04.04.2014/
2.25."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО"АД, гр. София /изх. № 000030-2451-14.04.2014/ /вх. №
000030-2292-04.04.2014/
2.26.“ГОЧЕВ СТАР“ООД, гр. София /изх. № 000030-2444-14.04.2014/ /вх. № 000030-162919.03.2014/
2.27.„ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2437-14.04.2014/ /вх. №
000030-1842-24.03.2014/
2.28.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2439-14.04.2014/ /вх. № 000030-203226.03.2014/
2.29.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2438-14.04.2014/ /вх. № 0000302153-31.03.2014/
2.30.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2436-14.04.2014/ /вх. № 0000302154-31.03.2014/
2.31. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2435-14.04.2014/ /вх. № 0000302155-31.03.2014/
2.32. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2433-14.04.2014/ /вх. № 0000302156-31.03.2014/
2.33. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2431-14.04.2014/ /вх. № 0000302157-31.03.2014/
2.34. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2426-14.04.2014/ /вх. № 0000302158-31.03.2014/
2.35. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2428-14.04.2014/ /вх. № 0000302159-31.03.2014/
2.36.“БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2427-14.04.2014/ /вх. № 000030-235408.04.2014/
2.37. "СТЕФИ -2012"ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2432-14.04.2014/ /вх. № 000030-235508.04.2014/
2.38. "Геймър-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2478-14.04.2014/ /вх. № 000030-224803.04.2014/
2.39."ГЕЙМ-4"АД, гр. София /изх. № 000030-2476-14.04.2014/ /вх. № 000030-2244-03.04.2014/
2.40."ГЕЙМ-4"АД, гр. София изх. № 000030-2475-14.04.2014/ /вх. № 000030-2246-03.04.2014/
2.41. "Геймър-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2472-14.04.2014/ /вх. № 000030-231407.04.2014/
2.42. "ГЛОБЪЛ ЛИНК"ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2470-14.04.2014/ /вх. № 0000302319-07.04.2014/
2.43."КИРИШ"ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2469-14.04.2014/ /вх. № 000030-232107.04.2014/
2.44.“КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ –ВА“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2442-14.04.2014/ /вх. №
000030-2162-31.03.2014/
2.45.“КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2449-14.04.2014/ /вх. № 000030-220601.04.2014/
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2.46.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2450-14.04.2014/ /вх. № 0000302161-31.03.2014/
2.47.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2452-14.04.2014/ /вх. № 0000302160-31.03.2014/
2.48.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2456-14.04.2014/ /вх. № 0000302312-07.04.2014/
2.49.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2457-14.04.2014/ /вх. № 0000302311-07.04.2014/
2.50.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2458-14.04.2014/ /вх. № 000030-235608.04.2014/
2.51.“МИЛТАС“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2270-04.04.2014/ /вх. № 000030-198925.03.2014/
2.52.“Д-3“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2269-04.04.2014/ /вх. № 000030-198825.03.2014/
2.53.“ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99“ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2285-04.04.2014/ /вх. № 000030-184824.03.2014/
2.54.“ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2284-04.04.2014/ /вх. №
000030-1846-24.03.2014/
2.55. “ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2280-04.04.2014/ /вх. №
000030-1845-24.03.2014/
2.56.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2281-04.04.2014/ /вх. № 0000301830-24.03.2014/
2.57.“ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ“ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-2251-03.04.2014/ /вх. № 0000301826-24.03.2014/
2.58.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № 000030-2254-03.04.2014/ /вх. № 000030-177921.03.2014/
2.59.“ГРАНД КАЗИНО 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-2253-03.04.2014/ /вх. № 0000301778-21.03.2014/
2.60.“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ“ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2274-04.04.2014/ /вх. №
000030-1742-21.03.2014/
2.61.“КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2271-04.04.2014/ /вх. № 000030-169620.03.2014/
2.62.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2265-04.04.2014/ /вх. № 000030-166320.03.2014/
2.63.“ПМС“ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-2279-04.04.2014/ /вх. № 000030-148618.03.2014/
2.64. “ПМС“ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-2277-04.04.2014/ /вх. № 000030-148518.03.2014/
2.65.„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН“ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-226604.04.2014/ /вх. № 000030-1351-14.03.2014/
2.66.“БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2273-04.04.2014/ /вх. № 0000301355-17.03.2014/
2.67.“МЕТАЛ – 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-2272-04.04.2014/ /вх. № 0000301428-17.03.2014/
2.68.“ЮЛИАН ПАСКОВ“ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-2276-04.04.2014/ /вх. № 000030-143017.03.2014/
2.69.“ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2278-04.04.2014/ /вх. № 000030-146517.03.2014/
2.70.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2467-14.04.2014/ /вх. № 0000302247-03.04.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
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3.1. „ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2495-14.04.2014/ /вх. №
10.04.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2288-04.04.2014/ /вх. №
21.03.2014/
3.3."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2486-14.04.2014/ /вх. №
04.04.2014/
3.4. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. №
08.04.2014/ /вх. № 000030-2113-28.03.2014/
3.5. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. №
14.04.2014/ /вх. № 000030-2220-02.04.2014/
3.6. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. №
14.04.2014/ /вх. № 000030-2231-03.04.2014/
4. За тото и лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2286-04.04.2014/ /вх.
21.03.2014/
4.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2487-14.04.2014/ /вх.
04.04.2014/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх.
08.04.2014/ /вх. № 000030-2114-28.03.2014/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх.
14.04.2014/ /вх. № 000030-2221-02.04.2014/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх.
14.04.2014/ /вх. № 000030-2232-03.04.2014/

000030-2388000030-1783000030-2307000030-2326000030-2453000030-2465-

№ 000030-1781№ 000030-2306№ 000030-2327№ 000030-2477№ 000030-2466-

5. За онлайн залагания в игрално казино и онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."EUROFOOTBALL"LTD, Малта /изх. № 000030-2425-14.04.2014/ /вх. № 000030-216331.03.2014/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2287-04.04.2014/ /вх. № 000030-178221.03.2014/
6.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2485-14.04.2014/ /вх. № 000030-230804.04.2014/
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта
и удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. за игри в игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2268-04.04.2014/
/вх. № 000030-1321-13.03.2014/
1.2.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-2468
14.04.2014/ /вх. № 000030-1543-18.03.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2501-14.04.2014/ /вх. № 000030-234408.04.2014/
2.2.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2503-14.04.2014/ /вх. № 000030-234308.04.2014/
2.3.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2447-14.04.2014/ /вх. № 000030-234108.04.2014/

Стр. 7
2.4.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2443-14.04.2014/ /вх. № 000030-234008.04.2014/
2.5.„БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2329-08.04.2014/ /вх. № 000030-2031-26.03.2014/
2.6.„ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-2264-04.04.2014/ /вх. № 000030-142917.03.2014/
2.7.„РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2275-04.04.2014/ /вх. № 0000301829-24.03.2014/
3. За моментна лотарийна игра:
3.1."НЮ ГЕЙМС"ООД, гр. София /изх. № 000030-2434-14.04.2014/ /вх. № 000030-231004.04.2014/
4. За лото игра:
4.1.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2349-08.04.2014/ /вх. № 000030-212728.03.2014/
5. За онлайн залагания в игрално казино:
5.1."EUROFOOTBALL"LTD, Малта /изх. № 000030-2430-14.04.2014/ /вх. № 000030-236309.04.2014/
Раздел тринадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № 000030-2484-14.04.2014/ /вх. № 000030-217531.03.2014/
Раздел четиринадасети - Разни:
1.
Докладна записка № И-2422 от 14.04.2014 г.
2.
Доклад № 477/15.04.2014 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. № П474/14.04.2014 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://bg.sportingbet735.com/
2. http://oxygen9casino.com/
3. https://www.equatorcasino.com/
4. http://www.jackpot.com/
5. https://www.cherrycasino.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.).
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Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://bg.sportingbet735.com/
2. http://oxygen9casino.com/
3. https://www.equatorcasino.com/
4. http://www.jackpot.com/
5. https://www.cherrycasino.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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1„ПРОКСИМА-3” ООД, гр.Русе /изх. № 000030-2441-14.04.2014/ /вх. № 000030-211828.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2118 е подадено писмено заявление от „ПРОКСИМА3” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ПРОКСИМА-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин
Иванов Стефанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Mystery Day Jackpot System II

Тип, версия

MDJS-II

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ДП-110 от 19.03.2014 г.
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ПРОКСИМА-3
№ И-320/14.03.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

000001

Година на производство

2014

Производител / номер на
удостоверение

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 10
2„ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № П-000030-2446-28.03.2014 г./,/вх. № И-0000302119-28.03.2014г./
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2119 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 4 /четири/ броя типове игрално оборудване, които могат да
се експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Sky Rider – Silver

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2341 от 14.03.2014 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Aristocrat Technologies Ltd.
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721 / 30.12.2009 за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

DX88305V

Година на производство

2008

Вид на играта

Sky Rider – Silver

Наименование

Player’s Choice Deluxe

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2342 от 17.03.2014 г.

Производител

Aristocrat Technologies Ltd.

2.
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Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

DX88305V

Година на производство

2008

Вид на играта

3.

Наименование

Player’s Choice Diamond Edition

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2343 от 18.03.2014 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Aristocrat Technologies Ltd.
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721 / 30.12.2009 за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

DX86269V

Година на производство
Вид на играта

4.

Видео слот 4 игри:
1. Choy Sun Doa;
2. Geisha;
3. Tiki Torch;
4. Queen of the Nile.

2008
Видео слот 6 игри:
1. Buffalo;
2. Lucky 88;
3. 5 Dragons – Diamond Edition;
4. Dollar Bear;
5. Big Red;
6. Super Bucks IV;
Допълнителна игра:
Jackpot Feature.

Наименование

Wonder

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2344 от 18.03.2014 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

Aristocrat Technologies Ltd.
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721 / 30.12.2009 за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)

DX86270V
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номер
Година на производство
Вид на играта

2008
Видео слот 4 игри:
1. Buffalo;
2. Wild Splash;
3. Pompeii;
4. Fire Light;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на предложение до ДКХ за откриване на процедура по чл.
85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1. „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“АД /изх. № 478-15.04.2014/
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 “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД.
С уведомителни писма от 30.01.2014 г. и от 02.04.2014 г. ДКХ изиска да се
представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
В указания в писмата 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 “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД да изложи писмено своите
обяснения и възражения както и да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите, и
платежни нареждания за внесен данък по ЗКПО.
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 лиценз, за който е издадено Удостоверение № И1824/07.08.2013 г. на “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК:
201738481, представлявано от Жак-Стефан Елия Джераси – изпълнителен директор, за
игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас,
комплекс „Полюси”, етаж 0, ап. Казино.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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Раздел четвърти - Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 476-14.04.2014/
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 „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД.
С уведомително писмо от 30.01.2014 г. ДКХ изиска да се представи удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. С протоколно решение от 25.03.2014 г.,
ДКХ е открила производство по временно отнемане на Удостоверение за издаден лиценз №
И-2214/30.09.2013 г., за което дружеството е уведомено съгласно разпоредбата на чл.27, ал.1
от ЗХ на 04.04.2014 г. с писмо, публикувано на Интернет страницата на ДКХ и на таблото за
съобщения.
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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2214/30.09.2013 г. на
„РИДЖЪНТ 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 с
адрес: гр. Правец, софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ
ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД в срока на наложената принудителна административна
мярка да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на
разрешението, като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства
за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на
главницата и лихвите.
3. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на докладна записка за откриване на процедура за
прилагане на принудителна административна мярка по § 7, ал. 7 от ПРЗ на Закона за
хазарта:
1. За лото игра:
1.1.“НЕСТ ЛОТАРИ –БГ“ООД, гр. София /изх. № 475/14.04.2014 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 с вх. № 2916/03.10.2013 г. от „НЕСТ
ЛОТАРИ - БГ” ООД, гр. София, с приложени към тях документи за привеждането на
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организацията и дейността му в съответствие с изискванията на ЗХ за организиране на
числова игра „Магическо лото”.
В хода на проверката с писмо изх. № 1521/13.11.2013 г. бе изискано
представянето на допълнителни документи. Дружеството не е представило изисканите
документи.
На основание § 7, ал. 5 от ПЗР на Закона за хазарта с решение №
1740/20.12.2014 г. ДКХ отнема за срок от 3 /три/ месеца Удостоверение за издаден лиценз №
И- И-2193/05.02.2014 г. на „НЕСТ ЛОТАРИ - БГ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 119, вх. А, ЕИК: 201546545,
представлявано от д-р Петр Дитко - управител и Алеш Холич – управител, поотделно, за
организиране на числова игра „Магическо лото”. С решението разпорежда на „НЕСТ
ЛОТАРИ - БГ” ООД в срока на отнемането на издадения лиценз да представи необходимите
документи.
В срока на наложената принудителна административна мярка в ДКХ не
постъпиха изисканите документи.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на Закона за хазарта, когато дружеството не е
изпълнило разпореждането на Комисията по § 7, ал. 5, ДКХ окончателно отнема издадения по
отменения Закона за хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 7 ПЗР на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Налага принудителна административна мярка окончателно отнемане на
Удостоверение за издаден лиценз № И-2193/05.02.2014 г. за организиране на числова
игра „Магическо лото” на „НЕСТ ЛОТАРИ - БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 119, вх. А, ЕИК:
201546545, представлявано от д-р Петр Дитко - управител и Алеш Холич – управител,
поотделно.
На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-235008.04.2014/ /вх. № 000030-2130-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2130, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал.1- 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадни лицензи на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Бирбудак Юксел, Нури Билгеч, Росен Людмилов Солаков, Айкут Сьонмезтектин и Ердемгил
Ихсан – управители, изразяваща се в промяна в управлението на дружеството /на 24.03.2014
г. като управител е заличен Ейуп Канад Челик, а е вписан като управител Айкут
Сьонмезтектин /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-226304.04.2014/ /вх. № 000030-1698-20.03.2014/
На 20.03.2014г. с вх. № 000030-1698 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за промяна в обстоятелствата, вписани
в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен
Солаков или Нури Билгеч и Айкут Сьонмезтекин или Росен Солаков и Ерсан Догру или
Росен Солаков и Айкут Сьонмезтекин или Ерсан Догру и Айкут Сьонмезтекин, само двама по
двама /на 19.03.2014г. е вписан като управител Айкут Сьонмезтекин/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИКС ГРУП - 09"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2429-14.04.2014/ /вх. № 0000302365-09.04.2014/
На 09.04.2014 г. с вх. № 000030-2365, 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 „СИКС ГРУП –
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09” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„СИКС ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село“, ж.к. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241,
представлявано от Петър Маринов Петров – управител, за промяна на адреса на управление
на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета:
1.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2505-14.04.2014/ /вх. №
000030-1639-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1639, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 5 /пет/
години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри от
разстояние: www.novabet.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144,
представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, за организиране на онлайн залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 5 /пет/
години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.novabet.bg. Адрес на локалния контролен сървър: гр. София, район „Средец“, ул. „Проф.
Фритьоф Нансен“ № 37.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София:
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1. Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и
задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2504-14.04.2014/ /вх. №
000030-1171-05.03.2014/
На 05.03.2014 г. с вх. № 000030-1171, 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ –
БИЛИ–92”, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска“ № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45,
ЕИК: 040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска“ № 39.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр.
София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2464-14.04.2014/ /вх. № 000030-204627.03.2014/
На 27.03.2014г. с вх. № 000030-2046 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов“ № 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов - управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул.
„Проф. Стоянов“ № 72.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-2490-14.04.2014/ /вх. № 000030-206427.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2064, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТАРИ 2007” ООД, гр.
Сандански, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
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срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул.
„Македония” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТАРИ 2007” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 39, ЕИК: 101753991,
управлявано от Румен Стоянов Граматиков – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Македония” № 39.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТАРИ 2007” ООД, гр. Сандански, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.“АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-2462-14.04.2014/ /вх. № 0000302109-28.03.2014/
На 28.03.2014г. с вх. № 000030-2109 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Павликени, пл. „Свобода” № 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. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4,
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ЕИК: 104687112, представлявано заедно и поотделно от Димитър Василев Стоев и Анастас
Димитров Начев – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Павликени, пл. „Свобода” № 36.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2509-14.04.2014/ /вх. № 0000302067-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2067 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Възраждане”, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливница, ул.
„Паисий Хилендарски” № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2508-14.04.2014/ /вх. № 0000302066-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2066 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Възраждане”, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Общински” № 3, ет. -1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1."Аренаслот"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2488-14.04.2014/ /вх. № 000030-134414.03.2014/

Стр. 22
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1344, 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 „АРЕНАСЛОТ” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години в производствена база с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на „АРЕНАСЛОТ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК:
175147193, представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2460-14.04.2014/ /вх. № 0000302029-26.03.2014/
На 26.03.2014г. с вх. № 000030-2029 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 „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“
ООД, гр. Пловдив за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Пловдив, район
„Южен“, бул. „Никола Вапцаров” № 115.
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. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. „Никола
Вапцаров” № 115, ЕИК 202958434, представлявано от Гаврил Тодоров Четрафилов –
управител и Динко Георгиев Миленчев – управител, заедно и поотделно за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с
адрес: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. „Никола Вапцаров” № 115.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 23
За - 4
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП"ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-2262-04.04.2014/ /вх.
№ 000030-1277-12.03.2014/
На 12.03.2014 г. с вх. № 000030-1277, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ
ГРУП“ ООД, гр. Димитровград на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-3318/03.01.2014 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елхово , ул.
„Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул.
„Александър Стамболийски” № 71.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КОРА"ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-2252-03.04.2014/ /вх. № 000030-127812.03.2014/
На 12.03.2014 г. с вх. № 000030-1278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА“ ЕООД, гр.
Хасково на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-3318/03.01.2014 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, , ул. „Цар Борис
І” № 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. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:

Стр. 24
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Цар Борис I” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЛИМАН"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2261-04.04.2014/ /вх. № 000030-163219.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1632, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
ЕИК: 040787168, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1792/31.07.2013 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години
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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, к-с „Мраморно море”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000"ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2283-04.04.2014/
/вх. № 000030-1738-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ
СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване
срока на действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И2377/24.10.2013 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.

Стр. 25
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЕЛ ПИ ГРУП - Х"ООД, гр. София /изх. № 000030-2282-04.04.2014/ /вх. № 0000301704-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1704, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EЛ ПИ ГРУП – Х“
ЕООД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2506/28.10.2013 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к.. „Орфей“ до
блок 18.
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 не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. За обекта има влязло в сила
наказателно постановление за извършено нарушение по сега действащия ЗХ. Във връзка с
това, не са налице едновременно условията по чл. 36, ал. 1 от ЗХ за постановяване на
решение на Комисията, с което да бъде продължено действието на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1
от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото
писмено искане и да вземат решение, с което:
Да не бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз на „EЛ ПИ
ГРУП – Х“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Константин
Величков“ № 157-159, ет.1 офис 2, ЕИК: 200666132, представлявано от Иван Георгиев
Налбантов- управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ж.к.. „Орфей“ до блок 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."СИЙ ГЕЙМС"ООД, гр. София /изх. № 000030-2267-04.04.2014/ /вх. № 000030-198525.03.2014/

Стр. 26
На 25.03.2014 г. с вх. № 000030-1985, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-1680/20.03.2014 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„СИЙ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано
от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители, поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Оборище” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."БРИЗ - М"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2502-14.04.2014/ /вх. № 000030-217331.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-3583/24.01.2014 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”,
местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски Манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски
Манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2479-14.04.2014/ /вх. № 000030-224903.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2249, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на 7 /седем/
броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ 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. 9 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
„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 3 /три/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич,
казино „EFBET”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ ” ЕООД, гр. София, 7
/седем/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на
игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН"ООД, гр. София /изх. № 000030-2455-14.04.2014/ /вх. № 0000302250-03.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2250, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител,
за подмяна на 5 /пет/, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."СИТИ КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-2445-14.04.2014/ /вх. №
000030-2313-07.04.2014/
На 07.04.2014г. с вх. № 000030-2313 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 4 /четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, 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 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 4 /четири/ броя игрални автомати 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."МАКРА-Т"ООД, гр. София /изх. № 000030-2463-14.04.2014/ /вх. № 000030-235708.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2357 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 „МАКРА-Т” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2454-14.04.2014/ /вх. № 0000302112-28.03.2014/
На 28.03.2014г. с вх. № 000030-2112 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати с 16
/шестнадесет/ броя игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати с 16
/шестнадесет/ броя игрални места, в следствие на което се увеличават със 7 /седем/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хедър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати с 16
/шестнадесет/ броя игрални места с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати с 16
/шестнадесет/ броя игрални места, в следствие на което се увеличават със 7 /седем/ броя на
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игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.“КЕПРИКОРН 555“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-2440-14.04.2014/ /вх. №
000030-1827-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1827, 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 „КЕПРИКОРН 555”
ЕООД, гр. Аксаково, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
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
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. “Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов
Желев– управител, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр.
Аксаково, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.7.“ИМПЕРИАЛ БГ“ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2489-14.04.2014/ /вх. № 0000301633-19.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1633, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ
БГ” ООД, гр. Несебър, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални маси,
подмяна на 15 /петнадесет/, увеличение с 53 /петдесет и три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано заедно и поотделно от Пейко
Димитров Янков и Йордан Димитров Йорданов – управители, за подмяна на 1 /един/ и
увеличение с 2 /два/ броя игрални маси, подмяна на 15 /петнадесет/ и увеличение с 53
/петдесет и три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас,
к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.8.“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2500-14.04.2014/ /вх.
№ 000030-2186-01.04.2014/
На 01.04.2014 г. с вх. № 000030-2186 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” №
1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, заедно, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.

Стр. 32
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.“АСРАР КАЗИНО ГРУП“АД, гр. София /изх. № 000030-2622-15.04.2014/ /вх. №
000030-2030-26.03.2014/
На 26.03.2014г. с вх. № 000030-2030 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 „АСРАР
КАЗИНО ГРУП” АД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 8 /осем/ броя на
игралните маси, подмяна на 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и
един/ броя игрални места с 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и
един/ броя игрални места и увеличение с 23 /двадесет и три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв.
19, казино “CRYSTAL CROWN”.
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
„АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. “Княз Дондуков” № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан Борисов
Младенов – изпълнителен директор, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 8 /осем/ броя на
игралните маси, подмяна на 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и
един/ броя игрални места с 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и
един/ броя игрални места и увеличение с 23 /двадесет и три/ броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино
“CRYSTAL CROWN”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, гр.
София, Задължителни 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БЕЛФАСТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2474-14.04.2014/ /вх. № 000030-224203.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2242, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр.
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София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Слатина“, ул. „Борис Христов“ № 2А.
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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕВРО КАЗИНО ГРУП"ООД, гр. София /изх. № 000030-2473-14.04.2014/ /вх. №
000030-2243-03.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2243, 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 „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС”
АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев
Карабельов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС”
АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.3.“ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ“ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-249614.04.2014/ /вх. № 000030-1855-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1855, 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 „ДАНИЦАДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 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 ЕТ
„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 29, ЕИК: 020129127, представляван от
Димитър Василев Стоев /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”,
гр. Горна Оряховица, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.“КАЗИНО БГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2499-14.04.2014/ /вх. № 0000302040-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул.
„Победа” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
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ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа”
№ 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БГ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.“ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2497-14.04.2014/ /вх. №
000030-2320-07.04.2014/
На 07.04.2014 г. с вх. № 000030-2320, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК“
ООД, гр. Свиленград 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. Созопол, област Бургас,
ул.“Републиканска“ № 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
област Бургас, ул.“Републиканска“ № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК“ ООД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2498-14.04.2014/ /вх. №
000030-1739-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1739, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2342-14.04.2014/ /вх. № 0000301651-20.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1651, 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 „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.8.“ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2316-14.04.2014/ /вх. № 000030-162619.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1626, 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 „ЛОТОС” ООД,
гр. Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна
площадка КВК.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител и Руси Димитров
Грънчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата,
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул.
„Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9.“ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2336-08.04.2014/ /вх. № 0000301433-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1433, 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 „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/, 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. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
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 „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:
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130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 7 /седем/ и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област
Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.“БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2332-08.04.2014/ /вх. № 0000301356-17.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1356 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.“ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2506-14.04.2014/ /вх. №
000030-1743-21.03.2014/
На 21.03.2014г. с вх. № 000030-1743 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН
ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.“ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2491-14.04.2014/ /вх. № 0000302033-26.03.2014/
На 26.03.2014 г. с вх. № 000030-2033, 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 „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” 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 за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
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
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.13."ГЕЙМЪР-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2315-07.04.2014/ /вх. № 000030-165220.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1652, 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 „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14.“В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2328-08.04.2014/ /вх. № 000030-203827.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В
ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2335-08.04.2014/ /вх. №
000030-2041-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2041, 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 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Златица, Софийска област, ул. „Владислав Варненчик” №
17.
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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Златица, Софийска област, ул. „Владислав
Варненчик” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2334-08.04.2014/ /вх. №
000030-2042-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2042, 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” 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.Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител“ № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
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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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр.Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител“ № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. “СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2333-08.04.2014/ /вх. №
000030-2043-27.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2043, 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 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2325-08.04.2014/ /вх. № 000030-204527.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2045, 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 „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
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
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ж.к.
“Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.“ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № 000030-2330-08.04.2014/ /вх. №
000030-2111-28.03.2014/
На 28.03.2014г. с вх. № 000030-2111 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 1 /един/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул.
„Ботевградско шосе” до бл. 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
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 1 /един/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул.
„Ботевградско шосе” до бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.20.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2337-08.04.2014/ /вх. №
000030-2115-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2115 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, 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. София, бул. „Мадрид” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.“ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № 000030-2471-14.04.2014/ /вх. № 0000302120-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74 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
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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
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Андрей Сахаров” № 74 А.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.22.“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-246114.04.2014/ /вх. № 000030-2123-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2123, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ
СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
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
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Княжевска“ № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ
6000”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ПОЛО 11"ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2459-14.04.2014/ /вх. № 000030-234508.04.2014/
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На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2345 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и 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. Перник, ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.
„Търговска” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО"АД, гр. София /изх. № 000030-2448-14.04.2014/ /вх. №
000030-2291-04.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2291, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 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 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
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО"АД, гр. София /изх. № 000030-2451-14.04.2014/ /вх. №
000030-2292-04.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2292, 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, 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. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”,
етаж -1, обособена част от „КАФЕ-ТЕАТЪР” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр.
Благоевград”.
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
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район „
Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за 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. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”,
етаж -1, обособена част от „КАФЕ-ТЕАТЪР” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр.
Благоевград”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.“ГОЧЕВ СТАР“ООД, гр. София /изх. № 000030-2444-14.04.2014/ /вх. № 000030-162919.03.2014/
На 19.03.2014 г. с вх. № 000030-1629, 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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и 2 /две/ места от
електронна рулетка с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места, вследствие на което игралните автомати се увеличават с 2 /два/ броя, 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. София, ул. „Александър
Екзарх” № 11.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЧЕВ - СТАР” ООД” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков –
управител, и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата и 2 /две/ места от електронна рулетка с 11 /единадесет/ броя игрални
автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места, вследствие на което игралните автомати се
увеличават с 2 /два/ броя, 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. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.27.„ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“ЕТ, гр. София /изх. № 000030-2437-14.04.2014/ /вх.
№ 000030-1842-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1842, 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 „ВЛАДИНА –
ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, вследствие на
което игралните автомати 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, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на 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 „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340-та”, № 13, ЕИК: 121450425, представляван от Йордан Станчев Динев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, вследствие на
което игралните автомати намаляват с 3 /три/ броя в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.28.“ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2439-14.04.2014/ /вх. № 0000302032-26.03.2014/
На 26.03.2014 г. с вх. № 000030-2032, 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 „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомата с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места, вследствие
на което игралните места се увеличават с 5 /пет/ броя в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомата с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места, вследствие на
което игралните места се увеличават с 5 /пет/ броя в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2438-14.04.2014/ /вх. №
000030-2153-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2153, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/, 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. Варна, район „Одесос“, ул. „27-ми юли” № 22-24.
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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Явор“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „27-ми юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2436-14.04.2014/ /вх. №
000030-2154-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2154, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, 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. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.31. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2435-14.04.2014/ /вх. №
000030-2155-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2155, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр.Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр.Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2433-14.04.2014/ /вх. №
000030-2156-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2156, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” №
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2431-14.04.2014/ /вх. №
000030-2157-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2157, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, І м.р., № 22-24, Битов комбинат
„Владислав Варненчик”, Тяло V.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, І м.р., № 22-24, Битов комбинат „Владислав
Варненчик”, Тяло V.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2426-14.04.2014/ /вх. №
000030-2158-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2158, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
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 издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2428-14.04.2014/ /вх. №
000030-2159-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2159, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 2, ТЦ „Гранд МОЛ
Варна”, ет. 2, обект № 3022.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 2, ТЦ „Гранд МОЛ Варна”, ет. 2,
обект № 3022.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.36.“БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2427-14.04.2014/ /вх. № 000030-235408.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2354, 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 „БУЛ ТОП”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 10 /десет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Хан Крум” №
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
„БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и
Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, обл. Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37. "СТЕФИ -2012"ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2432-14.04.2014/ /вх. № 0000302355-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2355, 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 „СТЕФИ - 2012”
ЕООД, 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. Нови пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 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
„СТЕФИ - 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Бузлуджа” № 19, ет. 2, ЕИК: 202005051, представлявано от Галя Стоянова Георгиева -
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управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТЕФИ - 2012” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. "Геймър-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2478-14.04.2014/ /вх. № 000030-224803.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2248, 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 „ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец“, ул. „Христо Смирненски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533 представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район “Лозенец”, бул. „Христо Смирненски ” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ГЕЙМ-4"АД, гр. София /изх. № 000030-2476-14.04.2014/ /вх. № 000030-224403.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2244, 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 „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:гр. София,
ул.“Дякон Игнатий“ № 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 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ГЕЙМ-4"АД, гр. София изх. № 000030-2475-14.04.2014/ /вх. № 000030-224603.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2246, 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 „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Преслав“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“№
44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41. "Геймър-2001"ООД, гр. София /изх. № 000030-2472-14.04.2014/ /вх. № 000030-231407.04.2014/
На 07.04.2014 г. с вх. № 000030-2314, 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 „ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. "ГЛОБЪЛ ЛИНК"ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2470-14.04.2014/ /вх. №
000030-2319-07.04.2014/
На 07.04.2014 г. с вх. № 000030-2319, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК”
ООД, гр. Свиленград за увеличение с 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. Приморско, област Бургас, ул.“Трети Март“№ 75.
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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” №
75.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.43."КИРИШ"ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2469-14.04.2014/ /вх. № 000030-232107.04.2014/
На 07.04.2014 г. с вх. № 000030-2321, 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 „КИРИШ” ООД,
гр. Свиленград, 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. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 86.
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
“КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, обл.Хасково, бул.
“България” № 63, ЕИК № 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев - управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.Свиленград, област
Хасково, бул.“България” № 86.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44.“КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ –ВА“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2442-14.04.2014/ /вх. №
000030-2162-31.03.2014/
На 31.03.2014г. с вх. № 000030-2162 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 „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТВА” ЕООД, гр. Варна за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1,
обект 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, гр.
Варна Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45.“КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2449-14.04.2014/ /вх. № 000030-220601.04.2014/
На 01.04.2014г. с вх. № 000030-2206 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени,
ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2450-14.04.2014/ /вх. №
000030-2161-31.03.2014/
На 31.03.2014г. с вх. № 000030-2161 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул.
„Иван Вазов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2452-14.04.2014/ /вх. №
000030-2160-31.03.2014/
На 31.03.2014г. с вх. № 000030-2160 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.48.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2456-14.04.2014/ /вх. №
000030-2312-07.04.2014/
На 07.04.2014г. с вх. № 000030-2312 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр.София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр.Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2457-14.04.2014/ /вх. №
000030-2311-07.04.2014/
На 07.04.2014г. с вх. № 000030-2311 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.50.“ФЛАМИНГО 78“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2458-14.04.2014/ /вх. № 0000302356-08.04.2014/
На 08.04.2014г. с вх. № 000030-2356 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 „ФЛАМИНГО 78”
ЕООД, гр. София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бухово, общ. Столична, обл. София, ул. „Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бухово,
общ. Столична, обл. София, ул. „Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.51.“МИЛТАС“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2270-04.04.2014/ /вх. № 000030-198925.03.2014/
На 25.03.2014 г. с вх. № 000030-1989, 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 „МИЛТАС”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Южен”, кв. „Въстанически – север”, ул. „Даме Груев” № 36,
УПИ ІІ-478 в кв. 10-нов.
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
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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
„МИЛТАС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Тодор
Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка Кирилова Таскова –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Южен”, кв. „Въстанически – север”, ул. „Даме Груев” № 36, УПИ ІІ-478 в кв.
10-нов.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛТАС” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.52.“Д-3“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2269-04.04.2014/ /вх. № 000030-198825.03.2014/
На 25.03.2014 г. с вх. № 000030-1988, 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-3” ЕООД, гр.
Пловдив, 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.
Ягодово, община Родопи, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 36, УПИ ІV – ресторант от
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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Д-3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Лъджене” № 10А, ет. 7,
ап. 21, ЕИК: 115882188, представлявано от Димитър Георгиев Зайков – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ягодово, община Родопи, област
Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 36, УПИ ІV – ресторант от кв. 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д-3” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.53.“ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99“ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2285-04.04.2014/ /вх. № 0000301848-24.03.2014/
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На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1848, 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 в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Гео Милев“ № 2, ет. 1, Битов комбинат – 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
„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 ”Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ.ДЖИ.ЕС. - 99” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54.“ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2284-04.04.2014/ /вх. №
000030-1846-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО
- 2007” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска”
№ 3.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55. “ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2280-04.04.2014/ /вх. №
000030-1845-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1845, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО
- 2007” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2281-04.04.2014/ /вх. №
000030-1830-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1830, 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: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. ”Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от управителите Радка Данаилова
Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.57.“ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ“ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-2251-03.04.2014/ /вх. №
000030-1826-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1826, 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 „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, 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. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски
център „Асеновец”.
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 „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров
Думчев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски
център „Асеновец”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.58.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № 000030-2254-03.04.2014/ /вх. № 0000301779-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1779, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. “Струма” № 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
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. “Струма” №
4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59.“ГРАНД КАЗИНО 1“ООД, гр. София /изх. № 000030-2253-03.04.2014/ /вх. № 0000301778-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1778, 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 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. София, район „Надежда“, ул. „Днепър“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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,
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за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Надежда“, ул. „Днепър“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60.“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ“ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2274-04.04.2014/
/вх. № 000030-1742-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ–
ЕЛИТ–ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „СИ-ЕЛ–ЕЛИТ–ЖЕЧО МАРИНОВ“, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5 ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ–ЕЛИТ–ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61.“КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-2271-04.04.2014/ /вх. № 000030-169620.03.2014/
На 20.03.2014г. с вх. № 000030-1696 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.62.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2265-04.04.2014/ /вх. № 000030-166320.03.2014/
На 20.03.2014 г. с вх. № 000030-1663, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район Слатина, ул.“Борис Христов“№ 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.63.“ПМС“ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-2279-04.04.2014/ /вх. № 000030-148618.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1486 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 „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 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
„ПМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител,
изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64. “ПМС“ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-2277-04.04.2014/ /вх. № 0000301485-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1485 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 „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 29.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65.„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН“ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-226604.04.2014/ /вх. № 000030-1351-14.03.2014/
На 14.03.2014 г. с вх. № 000030-1351, 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 „ИНФОМИК –
МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
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
„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на управление: гр. Силистра,
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от Мирослав Петров
Миткин /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.66.“БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2273-04.04.2014/ /вх. № 0000301355-17.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1355 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, 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. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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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
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67.“МЕТАЛ – 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-2272-04.04.2014/ /вх. № 0000301428-17.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1428 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 „МЕТАЛ –
2006” ЕООД, с. Катуница за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
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
„МЕТАЛ – 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово,
област Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър
Юрданов Атанасов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница
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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.68.“ЮЛИАН ПАСКОВ“ЕТ, с. Рилци /изх. № 000030-2276-04.04.2014/ /вх. № 0000301430-17.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1430 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН
ПАСКОВ”, с. Рилци за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ЮЛИАН ПАСКОВ”със седалище и адрес на управление: с. Рилци, община Благоевград,
област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.69.“ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2278-04.04.2014/ /вх. № 0000301465-17.03.2014/
На 17.03.2014 г. с вх. № 000030-1465, 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 намаление с 1 /един/, подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата
с 17 /седемнадесет/ броя игрални места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 16
/шестнадесет/ броя игрални места, вследствие на което игралните места намаляват с 1 /един/
брой и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 74.
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,
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представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за намаление с 1 /един/, подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата с 17 /седемнадесет/ броя игрални места с 12 /дванадесет/
броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места, вследствие на което
игралните места намаляват с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.70.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2467-14.04.2014/ /вх. №
000030-2247-03.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2247, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1. „ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2495-14.04.2014/ /вх. № 000030-238810.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2388, 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 8 /осем/ броя и откриване на 11 /единадесет/
броя пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2288-04.04.2014/ /вх. № 000030-178321.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1783, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в откриване на 25 /двадесет и пет/ броя и закриване на 9 /девет/ букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
3.3."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2486-14.04.2014/ /вх. № 000030-230704.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 15 /петнадесет/ 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 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-232608.04.2014/ /вх. № 000030-2113-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2113, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в промяна на адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
3.5. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-245314.04.2014/ /вх. № 000030-2220-02.04.2014/
На 02.04.2014 г. с вх. № 000030-2220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ и закриване на 1 /един/
брой тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3.6. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-246514.04.2014/ /вх. № 000030-2231-03.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2231, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2286-04.04.2014/ /вх. № 000030-178121.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1781, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
откриване на 25 /двадесет и пет/ броя и закриване на 9 /девет/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2487-14.04.2014/ /вх. № 000030-230604.04.2014/
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На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 15 /петнадесет/ 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 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-232708.04.2014/ /вх. № 000030-2114-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2114, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на
адреса на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-247714.04.2014/ /вх. № 000030-2221-02.04.2014/
На 02.04.2014 г. с вх. № 000030-2221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 2 /два/ и закриване на 1 /един/ брой тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР"ДП, гр. София /изх. № 000030-246614.04.2014/ /вх. № 000030-2232-03.04.2014/
На 03.04.2014 г. с вх. № 000030-2232, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 4 /четири/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За онлайн залагания в игрално казино и онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."EUROFOOTBALL"LTD, Малта /изх. № 000030-2425-14.04.2014/ /вх. № 000030-216331.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2163, 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 EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за извършване на промяна в издаден лиценз за онлайн залагания в игрално
казино и лиценз за онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета, изразяваща се в промяна на адреса на контролния локален сървър /сайт за
онлайн залагания: www.efbet.com/.
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 промяна в издадени лицензи на
EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в промяна на адреса на контролния локален сървър
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2287-04.04.2014/ /вх. № 000030-178221.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1782, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
откриване на 25 /двадесет и пет/ броя и закриване на 9 /девет/ букмейкърски пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни събития
„МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.2."ЕВРОБЕТ"ООД, гр. София /изх. № 000030-2485-14.04.2014/ /вх. № 000030-230804.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 15 /петнадесет/ 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 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни събития
„МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
представени от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от
Закона за хазарта и удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. за игри в игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-226804.04.2014/ /вх. № 000030-1321-13.03.2014/
На 13.03.2014г. с вх. № 000030-1321 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Ихсан
Ердемгил, Росен Людмилов Солаков, Нури Билгеч, Айкут Сьонмезтекин, Бирбудак Юксел–
управители, за игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул.
„Александър Малинов” № 77, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-2468
14.04.2014/ /вх. № 000030-1543-18.03.2014/
На 18.03.2014 г. с вх. № 000030-1543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, бул.
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„Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и
Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама
по двама, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за
обект с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2501-14.04.2014/ /вх. № 0000302344-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”,
ул. „Поп Груйо” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 1, ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.„ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2503-14.04.2014/ /вх. № 0000302343-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2343, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к.
„Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 1, ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2447-14.04.2014/ /вх. № 0000302341-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул.
„Даме Груев” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2443-14.04.2014/ /вх. № 0000302340-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул.
„Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.„БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2329-08.04.2014/ /вх. № 000030-203126.03.2014/
На 26.03.2014г. с вх. № 000030-2031 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр.
Несебър за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.6.„ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-2264-04.04.2014/ /вх. № 000030-142917.03.2014/
На 17.03.2014г. с вх. № 000030-1429 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД,
гр. Сандански за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул.
„Банска“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 09” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595,
представлявано от Росен Атанасов Перинаров – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Банска“ № 2, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2275-04.04.2014/ /вх. №
000030-1829-24.03.2014/
На 24.03.2014 г. с вх. № 000030-1829, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул.
„Васил Петлешков” № 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:
I. 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 игрална зала с
адрес: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За моментна лотарийна игра:
3.1."НЮ ГЕЙМС"ООД, гр. София /изх. № 000030-2434-14.04.2014/ /вх. № 000030-231004.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, 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”, утвърждаване на 2
/два/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”, с включени две нови разновидности: „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ
ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ” с тираж 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв. и
„ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ” с тираж
10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 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
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, кв.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, офис сграда „Сердика Офиси“, ет. 4, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за организиране на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, изразяващи се във въвеждане на две нови
разновидности на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” с наименования
„ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ” и „ПЕЧАЛБА ЗА
ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие
в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ с включени две нови
разновидности: „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ” с
тираж 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв. и „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20
ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ” с тираж 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За лото игра:
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4.1.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2349-08.04.2014/ /вх. № 000030-212728.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030 - 2127, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 9 и т. 11, от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартна лото игра „ЛОТОШАНС” и утвърждаване на 1 /един/ брой образец
на талон за участие в хазартна лото игра „ЛОТОШАНС” - разновидност „ПОКЕР ШАНС”.
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 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 бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартна лото игра „ЛОТОШАНС”.
II. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в хазартна лото
игра „ЛОТОШАНС” - разновидност „ ПОКЕР ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За онлайн залагания в игрално казино:
5.1."EUROFOOTBALL"LTD, Малта /изх. № 000030-2430-14.04.2014/ /вх. № 000030-236309.04.2014/
На 09.04.2014 г. с вх. № 000030-2363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на онлайн
залагания в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от EUROFOOTBALL LIMITED със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, Игрални
условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № 000030-2484-14.04.2014/ /вх. № 000030-217531.03.2014/
На 31.03.2014 г. с писмо вх. № 000030-2175, Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допуснати очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-1114 от 28.02.2014 г.
На 18.02.2014 г. с вх. № 000030-797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, при което
игралните места намаляват с 18 /осемнадесет/ броя и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, област Търговище, ул. „Васил Левски“ № 15.
При изготвяне на Предложение № 000030-963/24.02.2014 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в
изписването на идентификационните номера на игралните автомати, изразяващи се в
следното:
Сгрешени са идентификационните номера на игралните автомати от позиции №
24, № 25 и № 26 като са изписани 051214-003, 051214-004 и 051214-005.
Вярното изписване на идентификационните номера на игралните автомати е
съответно: 101105-015, 110112-001 и 110112-002.
Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-1015/25.02.2014
г. Погрешно изписаните идентификационни номера на игралните автомати на позиции
№ 24, № 25 и № 26 в списъка на игралните автомати се поправят като вярното
изписване са идентификационни номера 101105-015, 110112-001 и 110112-002.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети - Разни:
1.
Разгледа докладна записка № И-2422 от 14.04.2014 г.
Доклад № 477/15.04.2014 г.
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане с вх. № 987/11.04.2014 г.
от.CIRCUS BELGIUM S.A., Liege, с което ни уведомяват, че достъпът до уебсайта
https://www.circus.be/ е технически невъзможен за български граждани, като са предвидени
мерки които не позволяват регистрация и депозиране на пари от територията на Република
България.
В хода на проучване по искането е направена проверка на 14.04.2014 г., при която е
установено, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират с
български данни и да депозират финансови средства в игралната си сметка от територията на
Република България, които се предлагат посредством домейна https://www.circus.be/ .
2.

Стр. 91
С Решение № 1377 от 18.10.2013 г. Комисията е включила https://www.circus.be/ в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта, публикуван на интернет страницата на
ДКХ.
При положение, че целта на съществуването на този списък е защита на българските
потребители от нерегламентирано участие в хазартни игри, при пресичане на възможността
за тяхно участие целта на закона е изпълнена. Тъй като е установено, че участници с
български данни не могат да участват в хазартните игри, предлагани на въпросната интернет
страница, то оставянето и в забранителния списък би било нарушение на принципа на
съразмерност прогласен в чл. 6 от АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като изключва
от списъка интернет страницата https://www.circus.be/ поради това, че нарушението е
преустановено и чрез посочената интернет страница не се организират хазартни игри на
територията на Република България.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

