РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-3007
Гр. София, 25.04.2014 г.
Днес, 25 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, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-509/24.04.2014
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.“МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕАД, гр. София /изх. № 505/24.04.2014 г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За производство, разпространение и сервиз:
1.1.“INTERBLOCK“АД, Словения /изх. № 000030-2833-23.04.2014/ /вх. № 000030-262515.04.2014/
2. За организиране на онлайн залагания:
2.1.“ПОЛКО ЛИМИТИД“(POLCO LIMITED), Малта /изх. № 511-24.04.2014/ /вх. № 106224.04.2014/
3. За игри с игрални автомати:
3.1.“АБ И МД“ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-2873-24.04.2014/ /вх. № 000030-241011.04.2014/
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МИСАБЕЛ ВАРНА"ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2715-22.04.2014/ /вх. № 0000301597-18.03.2014/
1.2.“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2844-24.04.2014/ /вх. № 0000302172-31.03.2014/
1.3.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2868-24.04.2014/ /вх. № 0000302483-14.04.2014/
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Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за потвърждаване извършването на
инвестиции при първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз:
1.“АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.“, гр. Хуфдорп, Холандия /изх. № 000030-2884-24.04.2014/ /вх. №
000030-2493-14.04.2014/
Раздел седми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-2757-22.04.2014/ /вх. №
000030-2347-08.04.2014/
1.2."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-2705-22.04.2014/ /вх. № 000030-241111.04.2014/
1.3.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-286924.04.2014/ /вх. № 000030-2673-17.04.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2707-22.04.2014/ /вх. №
000030-1772-21.03.2014/
2.2."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2708-22.04.2014/ /вх. №
000030-1773-21.03.2014/
2.3."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2709-22.04.2014/ /вх. №
000030-1774-21.03.2014/
2.4.“К и С – 98“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2706-22.04.2014/ /вх. № 000030-203927.03.2014/
2.5."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2755-22.04.2014/ /вх. № 000030-235208.04.2014/
2.6."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2756-22.04.2014/ /вх. № 000030-235308.04.2014/
2.7."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2714-22.04.2014/ /вх. № 000030-236809.04.2014/
2.8."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2712-22.04.2014/ /вх. № 000030-236909.04.2014/
2.9."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2713-22.04.2014/ /вх. № 0000302370-09.04.2014/
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2840-24.04.2014/ /вх. № 000030-237410.04.2014/
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2699-22.04.2014/ /вх. № 000030-238310.04.2014/
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2700-22.04.2014/ /вх. № 000030-238410.04.2014/
2.13."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2702-22.04.2014/ /вх. № 000030-238510.04.2014/
2.14."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2703-22.04.2014/ /вх. № 000030-238610.04.2014/
2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2701-22.04.2014/ /вх. № 0000302387-10.04.2014/
2.16."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-2711-22.04.2014/ /вх. № 000030-238110.04.2014/
2.17."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-2710-22.04.2014/ /вх. № 000030-238210.04.2014/
2.18."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2838-24.04.2014/ /вх. №
000030-2480-14.04.2014/
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2.19."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2839-24.04.2014/ /вх. № 000030-248114.04.2014/
2.20."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2846-24.04.2014/ /вх. № 000030-250714.04.2014/
2.21."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-2832-23.04.2014/ /вх. № 0000302626-15.04.2014/
2.22."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2834-23.04.2014/ /вх. № 0000302627-15.04.2014/
2.23."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-2758-22.04.2014/ /вх. № 000030-262815.04.2014/
2.24."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2837-24.04.2014/ /вх. № 000030-262915.04.2014/
2.25."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-2836-24.04.2014/ /вх. №
000030-2630-15.04.2014/
2.26."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-2848-24.04.2014/
/вх. № 000030-2631-15.04.2014/
2.27."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2845-24.04.2014/ /вх. № 000030-268117.04.2014/
2.28."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2843-24.04.2014/ /вх. № 0000302674-17.04.2014/
2.29.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2862-24.04.2014/ /вх. № 0000302676-17.04.2014/
2.30.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2874-24.04.2014/ /вх. № 000030-267517.04.2014/
2.31.“МЕГАШАНС ГРУП“ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2875-24.04.2014/ /вх. № 0000302125-28.03.2014/
2.32.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2885-24.04.2014/ /вх. № 0000302769-22.04.2014/
2.33.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2882-24.04.2014/ /вх. № 0000302768-22.04.2014/
2.34.“ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2878-24.04.2014/ /вх. № 0000302423-11.04.2014/
2.35.“КАЗИНО КИНГ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2890-24.04.2014/ /вх. № 000030-276522.04.2014/
2.36.“ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № 000030-2891-24.04.2014/ /вх. № 000030-267717.04.2014/
2.37.“ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2876-24.04.2014/ /вх. № 000030-242211.04.2014/
2.38.ЕТ“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ –КАН“, гр. Нова Загора /изх. № 000030-287124.04.2014/ /вх. № 000030-2664-17.04.2014/
2.39.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2897-24.04.2014/ /вх. № 000030-267017.04.2014/
2.40.“АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-2881-24.04.2014/ /вх. № 0000302693-17.04.2014/
2.41.“ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2893-24.04.2014/ /вх. № 0000302698-17.04.2014/
2.42.“УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № 000030-2901-24.04.2014/ /вх. № 000030-276322.04.2014/
2.43.“УИН БЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2899-24.04.2014/ /вх. № 000030-276122.04.2014/
2.44.“УИН БЕТ-2“ООД, гр. София /изх. № 000030-2900-24.04.2014/ /вх. № 000030-276222.04.2014/
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2.45.“УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № 000030-2883-24.04.2014/ /вх. № 000030-276422.04.2014/
2.46.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2886-24.04.2014/ /вх. № 0000302661-16.04.2014/
2.47.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2896-24.04.2014/ /вх. № 0000302660-16.04.2014/
2.48.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2888-24.04.2014/ /вх. № 0000302657-16.04.2014/
2.49.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2889-24.04.2014/ /вх. № 0000302656-16.04.2014/
2.50.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2894-24.04.2014/ /вх. № 0000302658-16.04.2014/
2.51.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2895-24.04.2014/ /вх. № 0000302659-16.04.2014/
2.52.“ГЕЙМЪР-2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2887-24.04.2014/ /вх. № 000030-267117.04.2014/
3. За лото игра:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2841-24.04.2014/ /вх. №
000030-2378-10.04.2014/
3.2.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2877-24.04.2014/ /вх. № 000030-268817.04.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2879-24.04.2014/ /вх. № 000030-268917.04.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2880-24.04.2014/ /вх. № 000030-269017.04.2014/
Раздел осми – 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.“КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2898-24.04.2014/ /вх. № 0000302680-17.04.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-2847-24.04.2014/ /вх. № 000030-263416.04.2014/
2.2."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2704-22.04.2014/ /вх. № 0000302624-15.04.2014/
3. За лото игра:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2842-24.04.2014/ /вх. №
000030-2379-10.04.2014/
Раздел девети - Разни.
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По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П509/24.04.2014 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. https://www.dhoze.com
2. https://www.harrycasino.com/
3. http://www.luckywinslots.com/
4. http://www.lottozone.com/
5. http://www.superscratch.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.dhoze.com
2. https://www.harrycasino.com/
3. http://www.luckywinslots.com/
4. http://www.lottozone.com/
5. http://www.superscratch.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1."ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД /изх. №
000030-2872-24.04.2014/ /вх. № 000030-2635-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2635 е подадено писмено заявление от "ИГРАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД 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 "ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД със седалище и адрес на управление: област
Враца, гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” No 2, ЕИК: 106588535, представлявано
от Мариана Ангелова Вельовска - управител, 2 /два/ броя модификации на игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
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1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

GT

Тип, версия

Gametron-BG, версия V2.0

Протокол от изпитване №

ИА-2278.1 от 04.04.2014 г.
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ И-2307/04.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ И-2307/04.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

140317-001
2014
Видео слот 21 игри:
1. KING OF GODS;
2. BURNING STAR;
3. FRUIT MONEY;
4. PRETTY WITCH;
5. XTRA POWER;
6. MIDNIGHT SUN;
7. SUMMER DREAMS;
8. ROYAL HEARTS;
9. JEWERLY;
10. FIRE FORCE;
11. QUEEN OF CATS;
12. KING OF GODS II;
13. HOT TWENTY;
14. HOT FORTE;
15. MYSTIC BOOK;
16. DEEP IN BLUE;
17. QUEEN OF MAGIC;
18. WANTED DEAD OR ALIVE;
19. THE EYE OF RA;
20. DOUBLE VISION;
21. HOT FIVE.

2. МОДИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ
ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

GT

Тип, версия

JP-BG-L4C, версия V3.0
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

ДП-106.1 от 04.04.2014 г.
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ И-2307/04.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ И-2307/04.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

140305-001

Година на производство

2014

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД /изх. № П-000030-2621-15.04.2014 г./,/вх. № И-0000302389-10.04.2014г./
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2389 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 116-03, Wonders of the World

Протокол от изпитване №

ИА-2345 от 03.04.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,

Производител / номер на
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удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

140227-053

Година на производство
Вид на играта

2014
Видео слот 20 игри:
22. 20 Star Party;
23. 40 Treasures;
24. Amazons Spear;
25. Aztec Riches;
26. Bavarien Forest;
27. Cash Robot;
28. Coffee Magic;
29. Duck of Luck;
30. English Rose;
31. Fortune Fish;
32. Lucky Clover;
33. Mystic Moon;
34. Pot O’Luck;
35. Ramesses The Great;
36. Secret of Giza;
37. Transilvanian Moon;
38. Treasures of Persia;
39. Wild Pistols;
40. Wonders of Macho Piccho;
41. Wonders of Rio;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД /изх. № П-000030-2892-24.04.2014 г./,/вх. № И-0000302390-10.04.2014г./
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2390 е подадено писмено заявление от
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:

Стр. 10
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 130-03, Gamopolis 65 HIGH WAY

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2353 от 17.04.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

140227-051

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта

2014
Видео слот 40 игри:
42. 20 Star Party;
43. 40 Treasures;
44. African Sunset;
45. Amazons Spear;
46. Aztec Returns;
47. Black Pharaoh;
48. Bombay Gems;
49. Candy Master;
50. Carats Whisper;
51. Caribbean Diver;
52. Cat Queen;
53. Cash Robot;
54. Cave Romance;
55. Chilli Fruits;
56. Coffee Magic;
57. Crazy Caterpillar;
58. Devils Fruits;
59. Duck of Luck;
60. Island Magic;
61. Fortune Fish;
62. Fortune Frog;
63. Ghost Horse;
64. Golden Acorn;
65. Hell’s Sevens;
66. Las Cartinas;
67. Lucky Clover;
68. Magician Dreaming;
69. Magnificent Sevens;
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70. Misty Forest;
71. Mountain Song Quechua;
72. Pick the Pig;
73. Pot O’Luck;
74. Purple Hot;
75. Queen of Fruits II;
76. Ramesses The Great;
77. Shining Treasures;
78. Silver Fox Magic;
79. Secret of Giza;
80. Wild Pistols;
81. Wonders of Istanbul.
Гласували - 5
За - 5
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.“МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕАД, гр. София /изх. № 505/24.04.2014 г./
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 “МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД.
С уведомително писмо 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 “МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД 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 № И1893/28.08.2013 г. на “МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК:
202454103, представлявано от Боян Георгиев Михайлов, за организиране на хазартни игри в
игрално казино в обект с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс
„Марина-Диневи”, хотел „ Палас-Марина Диневи”.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За производство, разпространение и сервиз:
1.1.“INTERBLOCK“АД, Словения /изх. № 000030-2833-23.04.2014/ /вх. № 000030-262515.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2625, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„INTERBLOCK” АД, Словения, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„INTERBLOCK” АД със седалище и адрес на управление: Словения, гр. Менгеш, ул.
„Горенска цеста” № 23, ЕИК: 5330840000, представлявано от Томас Жвипел – изпълнителен
директор, Рок Ухан – изпълнителен директор и Йоже Печечник – председател на
управителния съвет, за промяна в наименованието на дружеството – от „ELECTRONCEK”
АД на „INTERBLOCK” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За организиране на онлайн залагания:
2.1.“ПОЛКО ЛИМИТИД“(POLCO LIMITED), Малта /изх. № 511-24.04.2014/ /вх. № 106224.04.2014/
На 24.04.2014 г. с вх. № 1062, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено заявление от „ПОЛКО ЛИМИТИД“ (POLCO
LIMITED), Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри онлайн.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„ПОЛКО ЛИМИТИД“ (POLCO LIMITED) със седалище и адрес на управление: Бетфеър,
Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851, Малта (Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud,
Santa Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК: С39497, представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид
Блекман и Лии Джонатан Дурик, само двама по двама, за промяна на интернет страницата на
дружеството – от www.betfair.bg на www.betfair.com.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За игри с игрални автомати:
3.1.“АБ И МД“ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-2873-24.04.2014/ /вх. № 000030-241011.04.2014/
На 11.04.2014 г. с вх. № 000030-2410, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД,
гр. Първомай, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37 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 издадени лицензи на
„АБ И МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова
Маринова - управител, за промяна на дружеството от ЕООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АБ И МД”
ООД, гр. Първомай, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МИСАБЕЛ ВАРНА"ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-2715-22.04.2014/ /вх. № 0000301597-18.03.2014/
На 18.03.2014г. с вх. № 000030-1597 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МИСАБЕЛ ВАРНА” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134,
представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Отец
Паисий” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр. Варна
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-2844-24.04.2014/ /вх. №
000030-2172-31.03.2014/
На 31.03.2014г. с вх. № 000030-2172 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Княз Борис I” № 1а.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Княз
Борис I” № 1а.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2868-24.04.2014/ /вх. № 0000302483-14.04.2014/
На 14.04.2014г. с вх. № 000030-2483 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: с. Ябланово, община Котел, област Сливен, ул.
„Проф. В. Захариев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
202480016, представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел
Кирилов Москов - управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес с. Ябланово, община Котел, област Сливен, ул.
„Проф. В. Захариев” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
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;
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3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмено искане за потвърждаване извършването на
инвестиции при първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз:
1.“АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.“, гр. Хуфдорп, Холандия /изх. № 000030-2884-24.04.2014/ /вх.
№ 000030-2493-14.04.2014/
На 14.04.2014 г. с вх. № 000030-2493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
5, ал. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ
ТИ ЕМЕА Б.В.”, гр. Хуфдорп, Холандия, за потвърждаване извършването на инвестициите
при първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 10 /десет/ години в производствена база с адрес: гр. Хуфдорп, ул.
„Байлмермерстрат” № 30, Холандия.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъдат потвърдени извършените инвестиции за лиценз за срок от 10 /десет/
години на „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.”, гр. Хуфдорп, Холандия, със седалище и адрес на
управление: гр. Хуфдорп, ул. „Байлмермерстрат” № 30, Холандия, представлявано от Грейси
Джуниър Пол Клемент и Гил Сарбийт Сингх - директори, за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр.
Хуфдорп, ул. „Байлмермерстрат” № 30, Холандия.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-2757-22.04.2014/ /вх. №
000030-2347-08.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2347 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХОТЕЛ
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София за увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати,
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност за обект с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с
6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни
пясъци”, х-л „Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр.
София:
1.
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
2.
Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-2705-22.04.2014/ /вх. № 000030-241111.04.2014/
На 11.04.2014 г. с вх. № 000030-2411 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 „ЕС ВИ ЕС” АД, гр.
София, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг – Изток”, УПИ VII, кв. 8, „Казино Платинум” (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС
ВИ ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
“Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава
Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор, и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за
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увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-286924.04.2014/ /вх. № 000030-2673-17.04.2014/
На 17.04.2014г. с вх. № 000030-2673 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” №
8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2707-22.04.2014/ /вх. №
000030-1772-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1772, 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 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър
II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на 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 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 23, вх. Б – партер.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2708-22.04.2014/ /вх. №
000030-1773-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1773, 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 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Русе, ул. “Константин
Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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 1 /един/ брой игрален автомат и
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин
Иречек” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-2709-22.04.2014/ /вх. №
000030-1774-21.03.2014/
На 21.03.2014 г. с вх. № 000030-1774, 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 „ОРЛИН
ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, 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, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„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 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.“К и С – 98“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2706-22.04.2014/ /вх. № 000030-203927.03.2014/
На 27.03.2014 г. с вх. № 000030-2039, 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 „К и С - 98” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
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членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К
и С - 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
“Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов и Георги
Иванов Букорещлиев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2755-22.04.2014/ /вх. № 000030-235208.04.2014/
На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2352 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 „БУЛ - ТОП” ООД,
гр. Несебър, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Обзор, ул. „Славянска” № 41.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” №
11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков –
управител и Георги Йорданов Йорданов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение
с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Обзор, ул. „Славянска” №
41.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-2756-22.04.2014/ /вх. № 000030-235308.04.2014/
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На 08.04.2014 г. с вх. № 000030-2353 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 „БУЛ - ТОП” ООД,
гр. Несебър, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Запад“, общ. Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” №
11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков –
управител и Георги Йорданов Йорданов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение
с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Запад“,
общ. Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2714-22.04.2014/ /вх. № 000030-236809.04.2014/
На 09.04.2014 г. с вх. № 000030-2368 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2712-22.04.2014/ /вх. № 000030-236909.04.2014/
На 09.04.2014 г. с вх. № 000030-2369, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2713-22.04.2014/ /вх. №
000030-2370-09.04.2014/
На 09.04.2014г. с вх. № 000030-2370 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.Пловдив за подмяна на 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. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр.Пловдив Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2840-24.04.2014/ /вх. № 000030-237410.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2374, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2699-22.04.2014/ /вх. № 000030-238310.04.2014/
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На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2383, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2700-22.04.2014/ /вх. № 000030-238410.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2384, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Разград, ул. „Марица” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Марица” № 15.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2702-22.04.2014/ /вх. № 000030-238510.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2385, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
к-с „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2703-22.04.2014/ /вх. № 000030-238610.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2386, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: Хасково,
пл. „Свобода” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2701-22.04.2014/ /вх. №
000030-2387-10.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2387, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.16."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-2711-22.04.2014/ /вх. № 0000302381-10.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2381, 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 „ЛАВИНА”
ООД, гр. Стара Загора, 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. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“ № 143.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор Кирилов Урумов –
управител, и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“
№ 143.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-2710-22.04.2014/ /вх. № 0000302382-10.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2382, 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 „ЛАВИНА”
ООД, гр. Стара Загора, 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. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор Кирилов Урумов –
управител, и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2
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/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев”
№ 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-2838-24.04.2014/ /вх.
№ 000030-2480-14.04.2014/
На 14.04.2014 г. с вх. № 000030-2480, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ
– ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-2839-24.04.2014/ /вх. № 000030-248114.04.2014/
На 14.04.2014 г. с вх. № 000030-2481, 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 „МОТ 70”
ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу Марин”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг – изток”, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу Марин”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2846-24.04.2014/ /вх. № 000030-250714.04.2014/
На 14.04.2014 г. с вх. № 000030-2507, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”,
УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-2832-23.04.2014/ /вх. №
000030-2626-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2626, 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 „РАДКА
МОСКОВА”, гр. Самоков, за намаление с 2 /два/, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за намаление с 2 /два/, подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2834-23.04.2014/ /вх. №
000030-2627-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2627, 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 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. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:

Стр. 32
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 4 /четири/ броя
игрални автомата в 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-2758-22.04.2014/ /вх. № 0000302628-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2628 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 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. Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. 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”, бул.
“Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър
Михайлов Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-2837-24.04.2014/ /вх. № 000030-262915.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2629 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 „ЖОКЕР-1999”
ООД, гр. Сливен, 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. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.

Стр. 33
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-2836-24.04.2014/ /вх.
№ 000030-2630-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2630 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 „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. Дулово, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ
I, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, обл.
Разград, ж.к. „Васил Априлов“ № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от
Георги Стоянов Захариев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ
I, пл. № 147 в кв. 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр.
Исперих, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 34
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-284824.04.2014/ /вх. № 000030-2631-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2631 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 „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр. Кърджали, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Кърджали, ул. „Стефан Караджа” бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от
Валери Младенов Чаушев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-2845-24.04.2014/ /вх. № 000030-268117.04.2014/
На 17.04.2014г. с вх. № 000030-2681 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 подмяна на 1 /един/ и увеличение с 3 /три/ 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. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л
“Свилена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:

Стр. 35
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 подмяна на 1 /един/ и увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-2843-24.04.2014/ /вх. № 0000302674-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2674, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. “Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Васил Левски” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2862-24.04.2014/ /вх. №
000030-2676-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2676, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” 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, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.“БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2874-24.04.2014/ /вх. № 000030-267517.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2675, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина“, ул. „Борис Христов“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.31.“МЕГАШАНС ГРУП“ООД, гр. Варна /изх. № 000030-2875-24.04.2014/ /вх. № 0000302125-28.03.2014/
На 28.03.2014 г. с вх. № 000030-2125, 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 „МЕГАШАНС
ГРУП” 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: с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, „ГКПП Лесово – контактна зона” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕГАШАНС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул.
„Лерин” № 29, ЕИК: 103960939, представлявано заедно и поотделно от Стоян Йорданов
Стоянов - управител и Васил Любенов Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол,
„ГКПП Лесово – контактна зона” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГАШАНС ГРУП” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2885-24.04.2014/ /вх. № 0000302769-22.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2769, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № 000030-2882-24.04.2014/ /вх. № 0000302768-22.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2768, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34.“ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2878-24.04.2014/ /вх. №
000030-2423-11.04.2014/
На 11.04.2014 г. с вх. № 000030-2423, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/
броя игрални места с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 10 /десет/
броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 13 /тринадесет/ броя игрални
автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Чипровци” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.“КАЗИНО КИНГ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2890-24.04.2014/ /вх. № 0000302765-22.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2765 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски“, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ул.
„Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа
Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Ген.
Скобелев” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36.“ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № 000030-2891-24.04.2014/ /вх. № 0000302677-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2677, 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 „ВИСАБОН 2009”
ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев - управител, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба 1”, Кооперативен пазар.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37.“ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2876-24.04.2014/ /вх. № 0000302422-11.04.2014/
На 11.04.2014 г. с вх. № 000030-2422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.38.ЕТ“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ –КАН“, гр. Нова Загора /изх. № 000030-287124.04.2014/ /вх. № 000030-2664-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 6 /шест/ 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. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39.“ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2897-24.04.2014/ /вх. № 0000302670-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2670, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за 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. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2А, хотел „Елена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
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- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров”
№ 2А, хотел „Елена.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40.“АНДИВА“ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-2881-24.04.2014/ /вх. №
000030-2693-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2693, 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 „АНДИВА” ООД, гр.
Горна Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев, и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. „Ангел Кънчев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41.“ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-2893-24.04.2014/ /вх. №
000030-2698-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2698, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от
Росен Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан
Петко Войвода” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42.“УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № 000030-2901-24.04.2014/ /вх. № 000030-276322.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2763, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр.
София, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр.
Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр.
Благоевград).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 44
2.43.“УИН БЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2899-24.04.2014/ /вх. № 000030-276122.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр.
София, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо Георгиев Вулев –
управител, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44.“УИН БЕТ-2“ООД, гр. София /изх. № 000030-2900-24.04.2014/ /вх. № 000030-276222.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2762, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД,
гр. София, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.45.“УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № 000030-2883-24.04.2014/ /вх. № 000030-276422.04.2014/
На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2764, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр.
София, за подмяна с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2886-24.04.2014/ /вх. № 0000302661-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2661, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано заедно и
поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел Кирилов Москов - управители, за подмяна
13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/
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броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и
партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47.“КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2896-24.04.2014/ /вх. № 0000302660-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано заедно и
поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел Кирилов Москов - управители, за подмяна
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П.
Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2888-24.04.2014/ /вх. №
000030-2657-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2657, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 2 /два/
автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 2 /два/ автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2889-24.04.2014/ /вх. №
000030-2656-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2656, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. ”Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от управителите Радка Данаилова
Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.50.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2894-24.04.2014/ /вх. №
000030-2658-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2658, 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. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51.“РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-2895-24.04.2014/ /вх. №
000030-2659-16.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2659, 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. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. ”Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от управителите Радка Данаилова
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Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52.“ГЕЙМЪР-2001“ЕООД, гр. София /изх. № 000030-2887-24.04.2014/ /вх. № 0000302671-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2671, 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лото игра:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2841-24.04.2014/ /вх. №
000030-2378-10.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2378, 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 „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за ото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО
МИЛИОН”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя централни пункта и закриване на 1
/един/ брой централен пункт.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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, изразяващи се в промени в адреса на централния пункт, в който е
разположена централната компютърна система и адреса на централния пункт за
административни и представителни цели за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности:
„ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО
СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО
МИЛИОН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2877-24.04.2014/ /вх. № 000030-268817.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2688, 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 3 /три/ броя и откриване на 4 /четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2879-24.04.2014/ /вх. № 000030-268917.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2689, 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 3 /три/ броя и откриване на 4 /четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1. “ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-2880-24.04.2014/ /вх. № 000030-269017.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2690, 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 3 /три/ броя и откриване на 4 /четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни събития
„МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми – 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.“КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-2898-24.04.2014/ /вх. №
000030-2680-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2680, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ”
ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 11,
казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел Захариев Буков - управител, за
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-2847-24.04.2014/ /вх. № 000030-263416.04.2014/
На 16.04.2014 г. с вх. № 000030-2634, 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 „КАРИНА” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско
шосе”, подлез „Студентски общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАРИНА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”, ЕИК: 121205664, представлявано от Петьо Христов Найденов - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез
„Студентски общежития”, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-2704-22.04.2014/ /вх. № 0000302624-15.04.2014/
На 15.04.2014 г. с вх. № 000030-2624, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1”
ООД, 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. „Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 54
3. За лото игра:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-2842-24.04.2014/ /вх. №
000030-2379-10.04.2014/
На 10.04.2014 г. с вх. № 000030-2379, 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
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра лото игра „ЛОТАРИО“ и
утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на талони за участие в лото игра „ЛОТАРИО“ разновидности „ЕВРО ЛОТО”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”,
„ЛОТО 4” и „ЛОТО МИЛИОН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности:
„ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО
СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4” и „ЛОТО +”,
изразяваща се във въвеждане на нова разновидност с наименование „ЛОТО МИЛИОН”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“.
III. Да бъде утвърдени представените 7 /седем/ броя образци на талони за
участие в лото игра „ЛОТАРИО“ - разновидности „ЕВРО ЛОТО”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „ЛОТО
СПОРТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4” и „ЛОТО МИЛИОН”.

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

